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Leeswijzer

  
Hier is sprake van een negatieve trend.  
De problematiek verslechtert of roept 
 nieuwe vraagstukken op. 

 
Hier is sprake van een positieve trend.  
Er wordt aantoonbaar vooruitgang geboekt  
in de aanpak van de problematiek. 

Hier is sprake van een neutrale trend. Er zijn op 
deelterreinen verbeteringen zichtbaar, terwijl 
 problemen en knelpunten aanhouden.

Hier werpen wij een blik op een mogelijke 
 toekomst en consequenties voor de 
 maatschappelijke veiligheid.
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ccv, trendanalyse  
en deskundigenpanel

Over het CCV
Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) is een maatschappelijke 

organisatie die zich inzet voor een veilige en leefbare samenleving. Het CCV draagt bij 

aan de slagvaardigheid van professionals van publieke en private partijen. Dat doen we 

door praktijkgerichte kennis te delen en hoogwaardige producten en diensten aan te 

bieden. Daarnaast ontwikkelt en beheert het CCV effectieve aanpakken en regelingen, 

zoals buurtbemiddeling, het Politiekeurmerk Veilig Wonen en het Keurmerk Veilig 

Ondernemen. Het CCV helpt bij de grootschalige implementatie daarvan, door publieke 

en private partijen om de tafel te brengen. Daarmee kunnen zij gezamenlijk slimme 

oplossingen voor veiligheidsproblemen realiseren.

Trendanalyse behoort tot de kerntaken van het CCV. Om te weten wat in de praktijk 

speelt en welke aanpakken werken, houdt het CCV continu zicht op actuele trends 

binnen de maatschappelijke veiligheid. Wij brengen informatie over ontwikkelingen 

in praktijk en beleid systematisch bijeen. Analyse daarvan vergroot de kans dat veilig-

heidspartners tijdig op risico’s anticiperen met de keuze voor effectieve aanpakken. 

Dat zorgt voor een goede wisselwerking tussen veiligheidspraktijk en -beleid.

Over trendanalyse door het CCV
Sinds 2008 houdt het CCV zich intensief bezig met trends en ontwikkelingen op  

het terrein van veiligheid, criminaliteitspreventie, regelnaleving en handhaving.

Binnen de CCV-trendanalyse worden significante veranderingen gesignaleerd en geregi-

streerd die zich over een bepaalde tijdsperiode hebben voorgedaan. Die veranderingen 

kunnen cijfermatig zijn, zoals een toe- of afname van een veiligheidsprobleem. Ook 

kwalitatieve ontwikkelingen, bijvoorbeeld veranderde modus operandi, worden in kaart 

gebracht. Daarnaast verzamelt het CCV structureel informatie over nieuwe (praktijk)-

aanpakken, actuele effectevaluaties, veranderende beleidsprioriteiten en technologi-

sche innovaties.
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Met publicaties over trends, zoals Trends Online (www.hetccv-trends.nl) en dit jaarlijkse 

Trendsignalement, geeft het CCV een overzicht van actuele ontwikkelingen op het brede 

terrein van de maatschappelijke veiligheid. De bijbehorende analyse van effectief bewe-

zen en innovatieve aanpakken biedt veiligheidsprofessionals houvast in de wirwar van 

nieuwe risico’s en veelbelovende initiatieven.

Veiligheidsprofessionals die vragen hebben naar aanleiding van de gesignaleerde 

trends kunnen bij medewerkers van het CCV terecht voor aanvullende informatie en, 

indien gewenst, praktijk- en beleidsondersteuning.

Over het deskundigenpanel van het CCV
Vanuit zijn netwerk heeft het CCV een gezelschap van ruim honderd deskundigen 

samengebracht. Zij laten een beschouwende blik gaan over de laatste ontwikkelingen 

op het gebied van maatschappelijke veiligheid. Ook vragen wij het panel mee te denken 

over de resultaten van de trendanalyse. Het panel bestaat uit experts die werkzaam zijn 

bij onder meer het ministerie van Veiligheid en Justitie, gemeenten, politie, private 

partijen, onderzoeksinstellingen, expertisecentra, adviesbureaus, universiteiten en 

hogescholen. 

In het najaar van 2012 hebben vijftig deskundigen meegewerkt aan een uitgebreid 

 vragenlijstonderzoek. Daarin gaven zij via open vragen hun visie op de belangrijkste en 

meest actuele ontwikkelingen op het brede terrein van maatschappelijke veiligheid. 

Via deze weg willen wij de leden van het deskundigenpanel hartelijk danken dat zij 

het Trendsignalement hebben verrijkt met hun expertise.
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trendbeeld

In het Trendsignalement 2013 zet het CCV trends en ontwikkelingen binnen vijftien 

veiligheidsthema’s op een rij. Daarmee is dit Trendsignalement iets compacter dan 

de voorgaande editie, waarin de trends binnen twintig thema’s werden beschreven. 

De vijftien onderwerpen uit het Trendsignalement 2013 kwamen ook in de voorgaande 

editie aan bod. Dit maakt het mogelijk onderwerpen door de jaren heen met elkaar te 

vergelijken en op die manier te zien hoe een veiligheidsthema zich heeft ontwikkeld.

Het brede palet aan veiligheidsthema’s dat de revue passeert, benadrukt de veelzijdig-

heid van maatschappelijke veiligheid. U leest over ontwikkelingen die zich hebben 

voorgedaan binnen vormen van High Impact Crime, zoals overvallen, woninginbraken 

en geweld. Daarnaast komen de complexe onderwerpen mensenhandel, drugscrimina-

liteit en cybercrime aan bod. Wat ook niet ontbreekt zijn veelomvattende thema’s zoals 

recidive en veiligheidsbeleving. Voordat wij de vijftien veiligheidsthema’s op een rij 

zetten, schetsen wij het trendbeeld waarin deze ontwikkelingen plaatsvinden.

Voorafgaand aan het trendbeeld is het nuttig de nieuwe politieke realiteit te beschrijven 

waarin dit trendbeeld zich afspeelt. Vanaf eind 2012 heeft de integrale veiligheidszorg te 

maken met een nieuw kabinet. Ook in het kabinet Rutte-Asscher is veiligheid een kern-

taak van de overheid. Het kabinet ziet bij het veiliger maken van Nederland een grote rol 

weggelegd voor burgers en ondernemers. Burgers moeten het veiligheidsbeleid in 

wijken mede gestalte geven. Ondernemers hebben een grote eigen verantwoordelijk-

heid om preventieve maatregelen te nemen. Het Rijk ondersteunt ondernemers in 

onder meer de Taskforce aanpak criminaliteit tegen bedrijven.

De objectieve veiligheid (criminaliteitscijfers) wil het kabinet vergroten door daadkrachtig 

optreden van politie en justitie. Daarnaast moet de subjectieve veiligheid (veiligheids-

gevoelens) van burgers op straat en in de wijk verbeteren. Repressie en preventie gaan 

daarbij volgens de minister van Veiligheid en Justitie hand in hand.

Speerpunt van het kabinet is criminaliteit die een grote impact heeft op slachtoffers. 

Zo heeft de aanpak van overvallen, inbraken, jeugdgroepen en agressie en geweld tegen 

onder meer gezagsdragers en hulpverleners, prioriteit. Ook mensenhandel, georgani-

seerde criminaliteit, drugscriminaliteit en cybercrime hebben een prominente plek in 

het regeerakkoord. Cybercrime wil Rutte-Asscher aanpakken door krachten te bundelen 

in het Nationaal Cyber Security Centrum. Versterking van de opsporingscapaciteit bij 

de politie moet daaraan ook een bijdrage leveren. 

trendsignalement 20138

www.hetccv-trends.nl



Het regeerakkoord onderkent het belang van maatregelen die recidive terugdringen. 

Hogere minimale strafeisen van het Openbaar Ministerie voor ernstige gevallen van 

recidive moeten criminelen afschrikken opnieuw in de fout te gaan. Daarnaast is er 

plaats voor tijdige resocialisatie, zodat ook nieuw perspectief ontstaat.  

Wanneer personen delicten plegen, kiest Rutte-Asscher in de eerste plaats voor het 

slachtoffer. Slachtoffers krijgen volgens het regeerakkoord meer spreekrecht in het 

strafproces. Daders wil het kabinet zoveel mogelijk laten opdraaien voor de schade die 

zij veroorzaken. Slachtoffers, verdachten en samenleving moeten weten waaraan ze toe 

zijn door de ZSM-werkwijze (Zo Samen, Snel, Slim, Selectief, Simpel en Samenlevings-

gericht Mogelijk). Deze werkwijze moet vanaf 2013 landelijk zorgen voor een slimme, 

snelle en directe afhandeling van verdachten.

Veiligheidskwesties Trendsignalement 2012
In het Trendsignalement 2012 signaleerde het CCV drie belangrijke veiligheidskwesties: 

cybercrime, de precaire economische situatie en de opkomst van sociale media binnen 

de maatschappelijke veiligheid. In 2013 zijn deze onderwerpen nog net zo actueel als 

het jaar ervoor. Omdat een trend een gemiddelde levensduur heeft van drie jaar is dat 

ook niet vreemd. Volgens deelnemers aan het deskundigenpanel zijn de drie trends in 

2013 nog steeds van grote invloed op de maatschappelijke veiligheid en integrale veilig-

heidszorg. Omdat het CCV hier niet aan wil voorbijgaan, zetten wij van deze drie veilig-

heidskwesties eerst de belangrijkste nieuwe ontwikkelingen uiteen. 

Cybercrime
Cybercrime is anno 2013 verworden tot een breed maatschappelijk verschijnsel en een 

vorm van veelvoorkomende criminaliteit. Uit onderzoek uit 2012 blijkt dat internet-

gebruikers vaker slachtoffer zijn van delicten die online gepleegd worden, zoals hacken, 

dan van ‘offline-delicten’ als mishandeling en inbraak.1 Het grensoverschrijdende 

karakter van cybercrime, de opkomst van cloud computing en een toenemend gebruik 

van mobiel internet, maken de digitale problemen in 2013 nog complexer. 

De verantwoordelijkheid om digitale veiligheid te vergroten ligt zowel bij overheid, 

bedrijfsleven als burgers. Ondernemers zelf hebben volgens het kabinet een belangrijke 

taak om cybercrime te voorkomen. Het kabinet zorgt in het Cyber Security Center, 

samen met zowel publieke en private partijen als wetenschap en onderzoeksinstellingen, 

voor een analyse van cybercrime en geeft tips voor preventiemaatregelen. Een forse 

uitbreiding van het Team High Tech Crime bij de politie moet zware en  georganiseerde 

vormen van cybercrime aanpakken. 

Actuele kennis en middelen van politie bij de bestrijding van internetcriminaliteit 

 houden echter nog steeds geen gelijke tred met de motivatie en middelen van cyber-

criminelen. Ook volgens het deskundigenpanel heeft de politie nog onvoldoende 

 kennis om de razendsnelle digitale ontwikkelingen bij te benen. Het panel constateert 

1 Mirande Domenie, Rutger Leukfeldt, Johan van Wilsem en Wouter Stol, Slachtofferschap van cybercrime in kaart 
gebracht. Hacken, e-fraude, identiteitsfraude en voorschotsfraude, Tijdschift voor Veiligheid, nr. 2, 2012, p. 47 – 56
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wel dat de overheid de achterstand op cybercriminelen probeert in te lopen en daarvoor 

meer politiecapaciteit beschikbaar stelt. De discussie over welke bevoegdheden de 

politie heeft in de strijd tegen cybercrime is in 2013 zeer actueel.

De precaire economische situatie 
Vanaf 2011 houden Nederlanders zich steeds meer bezig met de gevolgen van de econo-

mische crisis. Ongerustheid over de economie heeft zorgen over criminaliteit en veilig-

heid voor een deel vervangen.2 Ook in 2013 is er nog geen eind gekomen aan de 

economische achteruitgang. Voor het eerst sinds 1996 waren er in 2012 meer dan een 

half miljoen werklozen in Nederland. De werkloosheid liep in 2012 elke maand verder op. 

Ook is de armoede in 2011 sterk toegenomen en maken meer huishoudens schulden.3 

Deskundigen buigen zich het hoofd over de vraag wanneer de economie zich weer 

opricht. Tot die tijd is het relevant na te gaan wat de invloed is van de economische 

neergang op de criminaliteitsstatistieken en veiligheidsbeleving. 

Uit cijfers van het CBS blijkt dat de geregistreerde criminaliteit in 2011 voor het eerst 

sinds jaren niet is afgenomen ten opzichte van het jaar ervoor.4 Op de langere termijn 

maken de cijfers duidelijk dat er nog wel sprake is van een daling van de criminaliteit. 

Of hier echt sprake is van een trendbreuk, en wat daarbij de invloed is van de economi-

sche teruggang, is moeilijk te zeggen.

De veiligheidsbeleving van burgers is sinds 2008, ten tijde van de start van de financiële 

crisis, stabiel. Er zijn dus (nog) geen aanwijzingen dat de economische situatie zorgt 

voor meer criminaliteit of onveiligheidsgevoelens. 

Het deskundigenpanel is niet eenduidig over de impact van de economische staat van 

Nederland op de criminaliteit. De panelleden zien misdaad in de nabije toekomst nog 

niet toenemen, maar een deel van hen vindt een stijging van sommige criminaliteits-

vormen wel denkbaar. Het panel volgt met interesse de criminaliteitscijfers. 

Ook is het interessant wat de economische tegenspoed doet met de investeringen in 

veiligheidszorg door overheden, bedrijfsleven en burgers. De totale uitgaven ter voor-

koming en bestrijding van criminaliteit, verloedering en overlast waren in 2011 ongeveer 

even hoog als in de twee voorgaande jaren. In de periode 2002-2009 stegen de uitgaven 

aan veiligheidszorg nog met 50 procent. Na een continue stijging zijn de uitgaven 

aan preventie en opsporing in 2011 en 2010 gedaald. De cijfers laten zien dat de totale 

uitgaven aan veiligheidszorg, na een jarenlange stijging, de laatste twee jaar nauwelijks 

meer zijn toegenomen. 

2 Paul Dekker, Pepijn van Houwelingen en Evert Pommer, Burgerperspectieven 2012 | 3, Kwartaalbericht van 
het Continu Onderzoek Burgerperspectieven, Sociaal en Cultureel Planbureau, Den Haag, 2012

3 Sociaal en Cultureel Planbureau en Centraal Bureau voor de Statistiek, Armoedesignalement 2012, Den Haag, 2012 
4 M.M. van Rosmalen, S.N. Kalidien en N.E. de Heer-de Lange, Criminaliteit en rechtshandhaving 2011, CBS, WODC, 

Raad voor de rechtspraak, Den Haag, 2012
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Uit cijfers over 2010 blijkt dat de preventieve uitgaven vooral daalden bij particulieren 

en bedrijven.5 Bij de overheid bleven de bestedingen aan preventie in 2010 op peil. 

Net als bij de criminaliteitsstatistieken en veiligheidsbeleving geldt ook hier: pas over 

een langere periode zijn uitspraken mogelijk over een structurele daling van investerin-

gen in veiligheidszorg en een eventueel verband met de economische achteruitgang. 

Bovendien is het (nog) niet duidelijk of minder bestedingen ook zorgen voor minder 

veiligheid. 

De G32 luidt al wel de alarmbellen: het stedennetwerk denkt dat de economische crisis 

de stedelijke vernieuwing in oude wijken tot stilstand brengt. Minder investeringscapa-

citeit van gemeenten en corporaties in stedelijke vernieuwing zou kunnen leiden tot 

minder leefbare wijken.

Volgens het deskundigenpanel is het onvermijdelijk dat de economische situatie leidt 

tot minder investeringen in de veiligheidszorg. Omdat minder financiële ruimte dwingt 

tot bezinning op de vraag welke interventies echt werken, zijn niet alle panelleden daar 

even rouwig om.

Sociale media
Sociale media zijn anno 2013 niet meer weg te denken uit de wereld van criminaliteits-

preventie, handhaving en toezicht. Vorig jaar berichtte het Trendsignalement 2012 al 

uitgebreid over de verschillende toepassingen, risico’s en kansen van sociale media. 

Verbeterdebuurt.nl, stopheling.nl (sinds 2012 ook als applicatie voor mobiele telefoons 

beschikbaar), chatsessies van politie en twitterende wijkagenten zijn slechts een paar 

voorbeelden van de praktische waarde van sociale media in dit verband. In de gemeente 

Tilburg kunnen inwoners nu ook via Facebook aangeven welke verloederde plekken in 

de stad in aanmerking komen voor een opknapbeurt. 

Binnen sociale media en maatschappelijke veiligheid was 2012 vooral het jaar van 

 ‘Project-X’. Het was geen toeval dat project X-feest werd uitgeroepen tot het Van Dale 

Woord van het Jaar 2012. Nadat een openbaar Facebook-evenement in de gemeente 

Haren op 21 september 2012 volledig uit de hand liep, kregen steeds meer gemeenten te 

maken met hun eigen Project X. In deze gemeenten brachten sociale media slechts een 

kleine groep jongeren bij elkaar en bleven rellen achterwege. Zo snel als de ‘hype’ kwam, 

zo snel ging hij ook weer voorbij. 

Wel maken de gebeurtenissen in de gemeente Haren duidelijk dat sociale media de 

motor kunnen zijn achter onveiligheid en verstoring van de openbare orde. Iets waarop 

gemeenten in 2013 in ieder geval bedacht en voorbereid moeten zijn. Door sociale 

media gericht te volgen zijn er ook kansen voor gemeente, politie en OM hierop bewust 

in te spelen.

5 M.M. van Rosmalen, S.N. Kalidien en N.E. de Heer-de Lange, Criminaliteit en rechtshandhaving 2011, CBS, WODC, 
Raad voor de rechtspraak, Den Haag, 2012
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Een ander voorbeeld dat de kracht aantoont van sociale media waren de videobeelden 

over uitgaansgeweld in Eindhoven begin 2013. De politie bracht de beelden naar buiten 

en riep de hulp van het publiek in bij de opsporing van verdachten. Burgers verspreidden 

vervolgens massaal het filmmateriaal via Facebook en Twitter. De beelden werden in 

een etmaal tijd door ruim een half miljoen mensen bekeken. Uiteindelijk droeg dit bij 

aan de identificatie en aanhouding van de verdachten.

Sociale media en de betrokkenheid van burgers bij de opsporing hadden in deze situatie 

echter ook een keerzijde. Nadat op Facebook en Twitter massaal foto’s en namen ver-

schenen van mogelijke verdachten, ontstond een ware klopjacht op internet. Politie en 

Openbaar Ministerie moesten burgers na deze volkswoede waarschuwen niet voor 

eigen rechter te gaan spelen. Verder kregen sommige Nederlanders ook te maken met 

onterechte beschuldigen en daaropvolgende bedreigingen. Het betekent dat als burgers 

via sociale media beelden online plaatsen, politie en Openbaar Ministerie de regie 

kunnen verliezen.

Veiligheidskwesties 2013
Uit de uiteenlopende visies van de vijftig deskundigen die het CCV in het najaar van 

2012 bevroeg over actuele veiligheidsontwikkelingen, komt naar voren dat cybercrime, 

de precaire economische situatie en de opkomst van sociale media nog net zo actueel 

zijn als vorig jaar.

Drie andere belangrijke trends die wij (samen met het deskundigenpanel) signaleren, 

zijn een toenemende verantwoordelijkheid van burgers en bedrijven voor maatschap-

pelijke veiligheid, een daling van de criminaliteit in combinatie met een niet 

 afnemende overlastbeleving en de nieuwe situatie door de invoering van de nationale 

politie. 

Gezamenlijke verantwoordelijkheid burgers, bedrijven en overheid
Een deel van het deskundigenpanel is duidelijk: burgers, en ook bedrijven, krijgen in de 

toekomst een steeds grotere verantwoordelijkheid om bij te dragen aan de veiligheids-

zorg. De overheid stimuleert burgers vaker dan vroeger verantwoordelijkheid te nemen, 

bijvoorbeeld als buurtbewoner of ouder. Deels is dat onvermijdelijk: de overheid en het 

welzijnswerk zijn door de bezuinigingen gedwongen zich enigszins terug te trekken. 

Belangrijker wellicht is dat in politiek en samenleving de overtuiging groeit dat burgers, 

bedrijven en overheid samen verantwoordelijk zijn voor de bestrijding van overlast en 

criminaliteit.

Het kabinet wil burgers daarom meer betrekken bij het veiligheidsbeleid in wijken, 

zodat zij de agenda van politie en gemeente mede bepalen. Gemeenten moeten dit 

uitwerken in de praktijk, maar op welke manier is nog niet geheel duidelijk. Onder-

nemers hebben in de ogen van het kabinet een grote eigen verantwoordelijkheid voor 

preventieve maatregelen. Bedrijven zijn immers zelf het meest op de hoogte of en zo ja 

in welke mate veiligheidsmaatregelen nodig zijn. Het Rijk stimuleert ondernemers om 

preventie- en beveiligingsmaatregelen te treffen, onder meer via de subsidieregeling 

Aanpak Veiligheid Kleine Bedrijven (VKB). Een goed voorbeeld van een aanpak waarin 
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overheid en bedrijfsleven de gezamenlijke verantwoordelijkheid nemen is het Keurmerk 

Veilig Ondernemen (KVO). 

Bij een grotere rol voor burgers is het een goed teken dat het aantal Nederlanders dat 

aangeeft zich actief in te zetten voor een betere buurt, de afgelopen jaren licht is toe-

genomen.6 Dat is kansrijk, want onderzoek laat zien dat buurtparticipatie in positieve 

zin kan bijdragen aan de leefbaarheid van wijken.7 Uit ander onderzoek blijkt dat 

 bewoners die actief participeren in de buurt de sociale cohesie en ontwikkeling van 

de buurt bevorderen.8 

Dat burgers, bedrijven, bestuur en politie een gezamenlijke verantwoordelijkheid 

 dragen, geeft kansen voor een vorm van veiligheidszorg die bekend staat als cocreatie. 

Daarbij werken burgers en politie met elkaar samen en krijgen burgers meer invloed op 

wat er in hun woonomgeving gebeurt. Uit onderzoek van Capgemini blijkt dat de politie 

de mogelijkheden voor cocreatie steeds nadrukkelijker verkent.9 

Een ander veelbelovend middel waarin burgers zich inzetten voor de eigen woonomge-

ving zijn wijkondernemingen. Wijkondernemingen zijn onafhankelijke maatschappelijke 

initiatieven met zowel een commerciële als maatschappelijke doelstelling. Bewoners 

zelf vormen het bestuur van de organisatie, eventueel aangevuld met raadsleden of 

medewerkers van de gemeente. Uit de winst financiert de onderneming maatschappe-

lijke activiteiten voor de wijk.

Nederland kan ook buiten de eigen landsgrenzen kijken naar aanpakken van criminaliteit. 

Zo doet België onderzoek naar een mogelijke verplichting voor burgers om preventie-

maatregelen te nemen tegen woninginbraak.10 De uitkomsten daarvan zijn mogelijk 

ook voor Nederland interessant.

Burgers hebben dan een eigen keuze om preventiemaatregelen te nemen tegen woning-

inbraak, maar krijgen van de verzekering niets uitgekeerd als zij niet aan de preventie-

standaard hebben voldaan. De verantwoordelijkheid voor veiligheid komt hierdoor nog 

meer bij de burger te liggen. Belangrijk is wel rekening te houden met burgers met 

lagere inkomens. Zij kunnen zich geen dure preventiemaatregelen veroorloven.

6 Integrale Veiligheidsmonitor 2011, CBS, Heerlen, 2012
7 K. Leidelmeijer, Buurtparticipatie en leefbaarheid, RIGO Research en Advies, Amsterdam, 2012
8 Fenke Legerstee, Wim Faessen en Jan Hooft van Huijsduijnen, Bewonersparticipatie in aandachtswijken 

Bewonerspeilingen rapportage 2012, ABF Research, Delft, 2012
9 Trends in veiligheid 2011-2012. Veranderende rollen voor overheid, bedrijfsleven en burgers, CapGemini, Utrecht, 2011
10 R.K. Klein Haneveld, S. Boes en N. Kop, Woninginbraken. Een onderzoek naar het fenomeen woninginbraken en 

mogelijke aanpak hiertegen, Politieacademie Lectoraat Criminaliteitsbeheersing & Recherchekunde, Apeldoorn, 2012
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Discrepantie daling criminaliteit en overlastbeleving
Uit cijfers van het CBS blijkt dat de geregistreerde criminaliteit in de periode tussen 2005 

en 2011 is gedaald.11 Met name de jeugdcriminaliteit is in die tijd fors afgenomen. Daar-

naast maken de landelijke cijfers duidelijk dat Nederlanders in 2011 minder vaak slacht-

offer waren van criminaliteit dan in 2005. De daling van de geregistreerde criminaliteit en 

het slachtofferschap hebben zich vooral voorgedaan in de periode tussen 2005 en 2010. 

Tegenover deze positieve cijfers staan een toename van het aantal woninginbraken 

tussen 2005 en 2011 en meer meldingen van mensenhandel. Toch kunnen we conclude-

ren dat de criminaliteit in Nederland de laatste jaren over het geheel genomen is gedaald. 

De daling van de criminaliteit houdt geen gelijke tred met de manier waarop burgers 

overlast en veiligheid beleven. De mate waarin Nederlanders sociale overlast (onder 

meer overlast door drugs, hangjongeren en dronken mensen op straat) ervaren, lag in 

2011 op hetzelfde peil als in 2006.12 Onveiligheidsgevoelens onder Nederlanders zijn tot 

tussen 2005 en 2008 flink gedaald, maar daarna nauwelijks veranderd. In zowel 2008 als 

2011 voelde een kwart van de bevolking zich wel eens onveilig. 

Tegelijkertijd is er een duidelijke relatie tussen de ervaren overlast en gevoelens van 

onveiligheid: mensen die meer overlast ervaren voelen zich, vooral in de eigen buurt, 

vaker onveilig.13 Onderzoek maakt duidelijk dat ook de ervaren verloedering en onveilig-

heidsgevoelens met elkaar samenhangen.14 Hinder en viezigheid geven mensen vaker 

een onveilig gevoel. 

Omdat het kabinet onveiligheidsgevoelens onder burgers in 2014 aanzienlijk wil terug-

dringen, lijkt speciale aandacht voor overlastbeleving ook op zijn plaats. Zeker omdat 

andere factoren die samenhangen met onveiligheidsgevoelens niet of minder gemak-

kelijk te beïnvloeden zijn. Denk daarbij in de eerste plaats aan persoonlijke kenmerken, 

zoals leeftijd en geslacht. Jongeren en vrouwen voelen zich vaker onveilig. Daarnaast is 

de mate van onzekerheid in de samenleving, als gevolg van bijvoorbeeld de media-

berichtgeving en de economische crisis lastiger te sturen.

Uit onderzoek blijkt dat een goede aanpak van overlastbeleving zeer complex is.15 Dat 

heeft te maken met de manier waarop overlast tot stand komt. Ten eerste neemt niet 

iedereen dezelfde situatie waar. Als mensen dezelfde situatie waarnemen, beoordeelt 

vervolgens iedereen die situatie verschillend. Ook de gevolgen die daaruit voortvloeien, 

kunnen voor mensen uiteenlopen. Overlast is daarmee per definitie subjectief, zowel 

voor burgers als overheid. 

11 M.M. van Rosmalen, S.N. Kalidien en N.E. de Heer-de Lange, Criminaliteit en rechtshandhaving 2011, CBS,  
WODC, Raad voor de rechtspraak, Den Haag, 2012

12 Integrale Veiligheidsmonitor 2011, CBS, Heerlen, 2012
13 TK 33400 VI nr.10 d.d. 15 november 2012
14 M. Eysink Smeets, M. Moors, en H. Baetens, Schaken op verschillende borden. Evidence-based strategieën  

voor communicatie over overlast en verloedering, maatschappelijke onrust, polarisatie en radicalisering,  
IVA Beleidsonderzoek en Advies, Tilburg, 2011

15 Overlastbeleving begrijpen en aanpakken. Een kennisbasis voor de aanpak van overlast en verloedering,  
Ministerie van Veiligheid en Justitie, Den Haag, 2012
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Het onderzoek maakt ook duidelijke dat niet alleen burgers overlast op verschillende 

wijze ervaren. Ook de overlastbeleving tussen burgers en overheid kan uiteenlopen. 

De overheid heeft in deze context diverse verschijningsvormen, zoals een handhaver 

van de gemeente, politieagent of jongerenwerker. Burgers en overheid nemen andere 

situaties waar en beleven deze situaties verschillend. Voor overlastbeleving moeten zij 

daarom volgens de onderzoekers eerst een gezamenlijke probleemdefinitie formuleren. 

Daarmee hebben zij een beter begrip van de raakvlakken en verschillen van elkaars 

overlastbeleving. Hierdoor ontstaat een breed draagvlak voor de aanpak van overlast.

Nieuwe situatie door de nationale politie
De invoering van de nationale politie per 1 januari 2013 vormt een mijlpaal in de politie-

geschiedenis. Volgens de minister van Veiligheid en Justitie staat 2013 daarom in het 

teken van de opbouw van de nationale politie. Voor het eerst in de geschiedenis van de 

Nederlandse politie maken alle politiemedewerkers vanaf 2013 deel uit van één organi-

satie en vallen zij onder één korpschef.

De vorming van de nationale politie raakt iedereen die samen met de politie werkt aan 

de veiligheid in Nederland: burgers, het lokale gezag, ondernemers en andere partners. 

Ook de Veiligheidshuizen en de Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC’s), allian-

ties waarin de politie een betrouwbare samenwerkingspartner wil zijn, krijgen indirect 

te maken met de stelselwijziging. Het ministerie wekt hoge verwachtingen over de 

nationale politie, maar bij gemeenten en andere partijen leven ook zorgen. 

Met de wijziging van de Politiewet, die de vorming van de nationale politie regelt, ont-

staat één politiekorps dat is onderverdeeld in tien regionale eenheden (bestaande uit 

43 districten en 168 basisteams) en één landelijke eenheid, aangevuld met een zoge-

noemd politiedienstencentrum. De minister stelt, na overleg met de tien regioburge-

meesters, ten minste eens in de vier jaar de landelijke beleidsdoelstellingen van de 

politie en de politiesterkte vast. Bij gemeenten zijn er vraagtekens of het lokale bestuur, 

wanneer prioriteiten landelijk worden bepaald en uitgevoerd, wel voldoende invloed 

kan uitoefenen. Het is een uitdaging naast de landelijke doelstellingen voldoende 

 ruimte te houden voor prioriteiten en behoeften aan politiecapaciteit op lokaal niveau.

De gemeentelijke integrale veiligheidsplannen, die de verschillende gemeenteraden 

opstellen, vormen de basis voor het regionale beleidsplan. De tien regionale eenheden 

maken met gemeenten eens per vier jaar een regionaal beleidsplan. Om een goed inte-

graal veiligheidsplan te kunnen maken is het belangrijk dat raadsleden contact hebben 

met de politie en goed geïnformeerd zijn. Uit onderzoek van het CCV blijkt dat raadsle-

den hun kennis over lokaal veiligheidsbeleid willen verbeteren.16 Bij ruim de helft van de 

raadsleden bestaat onduidelijkheid over taken en bevoegdheden binnen het integraal 

veiligheidsbeleid.

16 N. Verkaik, Raadsleden en veiligheid, CCV, Utrecht, 2011
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De handreiking Gezamenlijke veiligheidszorg. Volop lokale kansen in nieuw politiebestel is 

mede bedoeld om gemeenteraden wegwijs te maken in de lokale verankering van de 

nationale politie. De handreiking beschrijft onder meer de verschillende rollen voor 

gemeenten, politie en Openbaar Ministerie. Ook de lokale sturing van de politie via 

lokale driehoeken komt ter sprake. 

De handreiking komt voort uit het Actieprogramma Lokale Besturing Politie, dat is inge-

steld door de minister van Veiligheid en Justitie en waaraan partijen deelnemen zoals de 

VNG, regioburgemeesters, het OM en de politie. Volgens het actieprogramma biedt het 

nieuwe politiebestel meer ruimte voor lokale samenwerking. Het kabinet heeft daarom 

hoge verwachtingen over de bijdrage van de nationale politie aan de lokale veiligheid. 

Over de bijdrage van de nationale politie aan de lokale veiligheidszorg bestaan bij 

gemeenten en andere partijen juist zorgen. Bij een nationaal georganiseerde politie is 

het belangrijk dat deze politie ook lokaal is ingebed. De Nederlandse Vereniging van 

Gemeenten (VNG) benadrukte in 2012 dat de politie (ook in het nieuwe stelsel) ruimte 

nodig heeft om lokaal en regionaal te differentiëren, onder meer in het Veiligheidshuis 

waarin de gemeente de regie voert.17 

Op lokaal niveau bepaalt de driehoek de lokale prioriteiten en welke politie-inzet daar-

bij hoort. Gemeenten zijn bij de inzet van politie en de aanpak van lokale veiligheids-

problemen afhankelijk van de capaciteit van het zogenoemde basisteam, dat actief is 

binnen de gemeentegrenzen. Bij sommigen roept dit wel vragen op. Als gemeenten van 

mening zijn dat een basisteam zich te veel richt op opsporing of te weinig capaciteit 

heeft om veiligheidsproblemen aan te pakken, voelen gemeenten zich dan gedwongen 

meer boa’s in te zetten? 

Uit onderzoek blijkt dat boa’s steeds vaker politietaken in wijken overnemen.18 Het 

uitgebreide takenpakket van boa’s behelst niet meer alleen toezicht, maar ook steeds 

meer handhavingstaken. Ook maakt het onderzoek duidelijk dat de bevoegdheden, 

uitrusting en opleiding van boa’s per gemeente kunnen verschillen. Bovendien zou 

(goede) informatie-uitwisseling met de politie meestal ontbreken. 

Omdat toezichthouders en handhavers lokaal samenwerken met de politie is een goede 

verstandhouding en informatie-uitwisseling van steeds groter belang. Hier ligt een taak 

voor de nationale politie, die onder verantwoordelijkheid van het gezag, de operationele 

regie voert over dit partnerschap.

Al met al kunnen we concluderen dat de vorming van de nationale politie gepaard gaat 

met zowel hoge verwachtingen van het kabinet als enige zorgen bij veiligheidspartners 

van de politie. Het is aan de nationale politie om die verwachtingen waar te maken.

17 Consultatie concept inrichtingsplan nationale politie: brief VNG,  d.d. 15 oktober 2012
18 Ronald van Steden, Veelvormig en versnipperd. Gemeentelijke toezichthouders en handhavers in het publieke 

domein, Vrije Universiteit/SMVP, Amsterdam/Den Haag, 2012
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1. geweld tegen 
werknemers met 
een publieke taak

Overheid en de Nederlandse bevolking hebben steeds 

meer aandacht voor geweld tegen werknemers met een 

publieke taak. Ook keren zij zich in toenemende mate af 

van agressie en geweld tegen hulpverleners. Zo leidde de 

SIRE-campagne ‘Handen af van onze hulpverleners’ rond 

de jaarwisseling 2011/2012 tot enorm veel reacties en 

steunbetuigingen. 93.000 Nederlanders ondertekenden 

hiervoor een petitie en 90 procent van de bevolking heeft 

de campagne gezien of gehoord. Nooit eerder kreeg een 

SIRE- campagne zoveel aandacht in nieuwsprogramma’s 

op radio en televisie.

Het kabinet-Rutte-Asscher laat er geen misverstand over 

bestaan: de mannen en vrouwen in de frontlinie, zoals 

gezagsdragers en hulpverleners, verdienen onze steun en 

respect. Tussen 2007 en 2011 is het percentage slacht-

offers van agressie en geweld onder werknemers met 

een publieke taak afgenomen: van 66 naar 59 procent.19 

Binnen bepaalde sectoren is de problematiek hardnekkig 

en is er geen sprake van een daling, maar soms juist een 

stijging. Het Rijk heeft de ambitie om agressie en geweld 

tegen werknemers met een publieke taak per sector met 

een kwart te verminderen.20 De mogelijkheid voor slacht-

offers om ook aangifte te doen op een uniek nummer (in 

plaats van naam en/of adresgegevens) moet de aangifte-

bereidheid onder slachtoffers en getuigen vergroten. 

Binnen een toenemend aantal ketenintensiveringsre-

gio’s werken verschillende werkgevers nauw met elkaar 

samen om geweld en agressie tegen hun medewerkers 

te verminderen. 

19 Manja Abraham, Sander Flight, Willemijn Roorda, Agressie en geweld tegen 
werknemers met een publieke taak. Onderzoek voor Veilige Publieke Taak 
2007 - 2009 – 2011, DSP Groep, Amsterdam, 15 september 2011

20 TK 28684, nr. 345, 30 maart 2012
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nationale enquête arbeidsomstandigheden

Het aantal gevallen van externe agressie 

op de Nederlandse werkvloer is in de 

periode tussen 2007 en 2011 nauwelijks 

veranderd. Dat blijkt uit de Nationale 

Enquête Arbeidsomstandigheden van 

TNO en CBS.21 In 2011 heeft 24 procent 

(1,7 miljoen) van alle Nederlandse werk-

nemers te maken gehad met een vorm 

van externe agressie. Politie en justitie, 

zorg en welzijn en het voortgezet onder-

wijs hadden in 2011 relatief vaak te maken 

met externe agressie. 

Vooral werknemers met een publieke taak 

vinden vaker dan voorheen dat confrontatie 

met agressie en geweld een risicofactor is 

op het werk. Omdat uit de nationale 

enquête van TNO blijkt dat agressie en 

geweld niet vaker voorkomen, zou vooral 

de risicobeleving van werknemers met 

een publieke taak zijn toegenomen. 

Agressie heeft een forse impact op werk-

nemers en leidt tot onder meer gezond-

heidsklachten en verzuim. Zware 

taakeisen en een hoge emotionele belas-

ting vergroten de kans dat werknemers 

slachtoffer worden van externe agressie.

openbaar bestuur

In de periode tussen 2010 en 2012 is 

 agressie en geweld tegen politieke ambts-

dragers bij provincies, gemeenten en 

waterschappen toegenomen: van 32 naar 

38 procent. Dat blijkt uit de Monitor 

Agressie en Geweld Openbaar Bestuur 

21 Seth van den Bossche et al. Agressie op het werk: 
Ontwikkelingen, risico’s, impact en behoefte aan 
maatregelen, TNO, Hoofddorp, 2012

2012.22 De omvang van geweld en agressie 

tegen overheidswerkers is, met 40 procent, 

gelijk gebleven. Bij ambtenaren met 

publiekscontacten krijgt de helft te 

maken met agressie en geweld. Het groot-

ste risico lopen burgemeesters, wet-

houders en gemeenteambtenaren (met 

publiekscontacten).

Zowel politieke ambtsdragers als over-

heidswerkers krijgen vooral te maken met 

verbale agressie, gevolgd door bedreiging/ 

intimidatie. Zorgwekkend is dat agressie 

en geweld in 2012 meer invloed hebben op 

de kwaliteit en integriteit van het bestuur. 

Het aandeel politieke ambtsdragers dat 

agressie en geweld hun besluitvorming 

laat beïnvloeden is gestegen van 2 procent 

in 2010 naar 9 procent in 2012. Tot groot-

schalige onveiligheidsgevoelens leiden 

agressie en geweld niet.

De monitor maakt ook duidelijk dat de 

maatregelen die het programma Veilige 

Publieke Taak (VPT) uitdraagt, door over-

heidsinstanties deels zijn ingevoerd. In de 

praktijk blijkt dat overheidsinstanties met 

name verbale agressie nog te vaak tolere-

ren: het is ‘part of the job’. Nog steeds 

beschikken niet alle publieke organisaties 

over een incidentenregistratie. Zij realise-

ren zich onvoldoende dat agressie en 

geweld schade kunnen toebrengen aan 

de arbeidsomstandigheden en de kwaliteit 

van het bestuur.

22 Joost van den Tillaart, Francien Berndsen, Ger Homburg 
en Frank Kriek, Monitor agressie en geweld openbaar 
bestuur. Meting 2012, Regioplan, 2012, Amsterdam

trendsignalement 201320

www.hetccv-trends.nl



organisatie UWV. Aandacht is nodig voor 

de sector zorg en welzijn. Daar voerden 

vooral de jeugdzorg, maatschappelijke 

opvang en asielzoekerscentra in beperkte 

mate beleid om risico’s te beperken. Wel 

zijn veel instellingen in zorg en welzijn 

volgens de inspectie op de goede weg. 

Ook de politie heeft de laatste jaren stap-

pen in de goede richting gezet. Het beleid 

van de politie is echter onvoldoende ver-

taald naar concrete acties op de werkvloer. 

Binnen bijna alle gecontroleerde politie-

korpsen in 2011 rapporteerde de inspectie 

tekortkomingen. Dat de politie met het 

Programma Versterking Professionele 

Weerbaarheid van de Politieacademie 

de veerkracht van politieambtenaren wil 

versterken en hun vakmanschap wenst 

te vergroten is daarom hoopgevend.

Zorgwekkend zijn de ontwikkelingen bij 

gerechtsdeurwaarders en justitiële inrich-

tingen, waar negen van de tien medewer-

kers te maken krijgen met agressie en 

geweld. Zo constateerde de inspectie in 

2011 problemen bij 79 procent van de 

justitiële inrichtingen. In vergelijking met 

inspecties uit 2008 zijn de problemen in 

die sector daarmee toegenomen. Een 

kanttekening: de justitiële inrichtingen 

die zijn geïnspecteerd, vormen geen 

afspiegeling van het hele gevangenis-

wezen. Daarnaast zijn justitiele jeugd-

inrichtingen bij de inspecties buiten 

beschouwing gebleven. Uit eerdere 

 onderzoeken blijkt dat de situatie in 

jeugdinrichtingen juist is verbeterd.

onderwijs

Het onderwijs is een van de sectoren waar 

werknemers te maken krijgen met agres-

sie en geweld. Uit een onderzoek van 

onderwijsvakbond CNV in 2012 blijkt dat 

bijna 80 procent van het onderwijsonder-

steunend personeel te maken heeft met 

verbale agressie van leerlingen en een 

derde met fysieke agressie. Uitschelden 

is de vorm waarmee mensen met een 

onderwijs ondersteunende functie het 

vaakst worden geconfronteerd. 

Ruim een derde van het onderwijsonder-

steunend personeel signaleert sinds 2002 

een toename van agressief gedrag door 

scholieren en bijna een kwart constateert 

deze toename ook bij ouders. Hoe zij 

agressie kunnen voorkomen of ermee 

moeten omgaan is minder dan de helft 

van de beroepsgroep bijgebracht. Positief 

is dat 88 procent van hen de werkomgeving 

veilig vindt en de persoonlijke veiligheid 

waardeert met gemiddeld een 8.

beleid werkgevers

Aandacht en bewustwording vormen bij 

organisaties een belangrijke stap bij de 

aanpak van geweld tegen werknemers 

met een publieke taak. De Inspectie SZW 

heeft na inspecties in diverse sectoren 

de indruk dat overheidsdiensten zich in 

toenemende mate bewust zijn van agres-

sie en geweld. Wel moeten veel organisa-

ties meer werk maken van de 

implementatie van maatregelen op de 

werkvloer. Aandachtspunten zijn vooral 

het melden, registreren en evalueren van 

incidenten en het trainen van medewer-

kers op het gebied van agressie en geweld.

Positief rapporteerde de inspectie in 2012 

over het openbaar vervoer, de brandweer, 

gemeenten, sociale diensten en uitkerings-
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aanpakken

instrument burgemeesters en wethouders

Om agressie en geweld tegen burgemees-

ters en wethouders te verminderen is een 

instrument beschikbaar (Handreiking voor 

het treffen van adequate maatregelen in 

geval van bedreigingen met agressie en 

geweld tegen burgemeesters en wethou-

ders). De handreiking is ontwikkeld door 

het ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties in samenwerking met 

onder meer het Nederlands Genootschap 

van Burgemeesters en de Vereniging van 

Nederlandse Gemeenten. Het instrument 

bevat uitgangspunten van bewaking en 

beveiliging, preventieve maatregelen en 

maatregelen in het geval van een concrete 

bedreiging met agressie en/of geweld.

stappenplan politieke 
 ambtsdragers

Het expertisecentrum Veilige Publieke 

Taak heeft, samen met het programma 

VPT, het ‘Stappenplan voor een veilige 

publieke taak voor politieke ambts-

dragers’ ontwikkeld.23 Het stappen-

plan geeft aan wat politieke ambts-

dragers kunnen doen om agressie en 

geweld te voorkomen en de effecten 

ervan te elimineren. Door deze stap-

pen te nemen, moet de doelgroep de 

bestuurlijke of vertegenwoordigende 

taak zonder dreiging of gevoel van 

onveiligheid kunnen uitvoeren. 

Onderdeel van het stappenplan is 

een checklist met een duidelijke 

tweedeling: voorbereiding en uit-

voering. In elk deel zijn een aantal 

activiteiten en maatregelen opgeno-

men die ambtsdragers en bestuurders 

kunnen nemen.

videogame en app

Meer begrip kweken voor werknemers 

met een publieke taak is een manier om 

agressie en geweld te verminderen. 

De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 

heeft hiervoor een niet-alledaags middel 

ingezet. Een videogame moest het 

publiek op een speelse manier inzicht 

geven in het werk van de ambulancezorg 

en leiden tot begrip voor ambulance-

medewerkers.24 Doel van het spel was 

 mensen duidelijk te maken dat ambulance-

werk ernstig wordt bemoeilijkt als zij 

hulp verleners hinderen. De game was 

23 www.veiligbestuur.nl
24 www.vptaward.nl/nieuws

Toon van der Heijden
OM Parket-Generaal

‘ Bij veel incidenten van 
agressie en geweld  
tegen hulpverleners  
met een publieke taak is 
sprake van omstanders 
die onder invloed van 
middelen zijn. Zij laten 
zich niet of nauwelijks 
 leiden door media-
berichten.’ 
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en het slacht offer. In een gesprek bood de 

jongere het slachtoffer excuses aan en 

gingen dader en slachtoffer samen in 

gesprek over de gevolgen van agressie. 

Uit een evaluatie van de DSP-groep blijkt 

dat zowel leerlingen als mentoren tevre-

den zijn over de voorlichtingslessen.25 

De voorlichting heeft kennis bij leerlingen 

vergroot. De aanpak van HALT wordt in 

2013 bij honderd scholen ingezet.

Media zijn podia voor massale voorlich-

tingscampagnes en besteden veel aan-

dacht aan geweld tegen werknemers met 

een publieke taak. Publieksvoorlichting 

beoogt de problemen onder de aandacht 

te brengen en uiteindelijk geweld tegen 

werknemers met een publieke taak te 

verminderen. Anderzijds stellen sommi-

gen dat toenemende media-aandacht 

zorgt voor een lagere drempel om agres-

sief gedrag te vertonen en zo dus ook voor 

meer incidenten van agressie en geweld 

tegen werknemers met een publieke taak.

Ruim de helft van het deskundigen

panel hangt deze stelling niet aan. 

 Ongeveer twee op de tien experts denken 

dat toenemende aandacht wel zorgt voor 

meer agressief gedrag onder burgers en 

een kwart van de deskundigen weet het 

niet. Volgens sommige deskundigen zet 

de afwijzende berichtgeving in de media 

een duidelijke norm neer: agressief gedrag 

tegen werknemers met een publieke taak 

accepteren wij niet en wordt (zwaar) 

bestraft. Het publiek moet weten dat 

politie en justitie optreden tegen dit soort 

incidenten door middel van straffen. 

25 Marga van Aalst en Sanneke Verweij, Agressie & 
Geweld, Evaluatie pilot Halt-Veilige Publieke Taak, 
DSP-groep, Amsterdam 2012

onderdeel van het project ‘112 Help je 

mee?’, dat werd verkozen tot winnaar van 

de Veilige Publieke Taak AWARD 2012.

Een ander nieuw instrument is de ‘Meld 

Agressie app’ voor gemeenteambtenaren. 

Via de applicatie voor smartphones kun-

nen medewerkers direct en snel, ook op 

locatie, een geval van agressie of geweld 

melden bij de werkgever. Dit maakt de app 

vooral voor gemeenteambtenaren zonder 

vaste werkplek, zoals medewerkers van de 

buitendienst, toezichthouders en hand-

havers, een uitkomst. De app is geschikt 

voor gemeenten die gebruikmaken van 

het Gemeentelijk Incidenten Registratie-

systeem.

pilot halt nederland

Ook scholen in het basis- en voortgezet 

onderwijs zijn belangrijke plekken om 

meer bewustwording te creëren over 

geweld tegen werknemers met een 

publieke taak. Halt Nederland startte in 

2012 samen met het programma Veilige 

Publieke Taak een pilot om jongeren 

bewust te maken van de functie van werk-

nemers met een publieke taak. Ook moest 

de pilot jongeren duidelijk maken wat het 

betekent als deze werknemers te maken 

krijgen met agressie en geweld.

De pilot in de regio’s Kennemerland en 

Zuidwest Nederland bestond uit 

voorlichtings lessen voor jongeren, 

gesprekken met docenten en een ouder-

bijeenkomst. In de pilot werkten politie en 

Halt ook samen aan honderd op maat 

gemaakte Halt-straffen, bedoeld voor 

jongeren die zich schuldig maakten aan 

agressie tegen werknemers met een 

publieke taak. De speciale Halt-straf 

bestond onder meer uit een leeropdracht 

en herstel van de relatie tussen de jongere 
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Anderen wijzen op de gemoedstoestand 

van daders, onder stress of invloed van 

middelen, waarop mediaberichtgeving 

geen invloed heeft. Enkele deskundigen 

noemen het gevaar van kopieergedrag.

middelengebruik

Werknemers met een publieke taak krijgen 

regelmatig te maken met agressie van 

mensen die onder invloed zijn van alcohol 

of drugs. Het uitgaansleven en evenemen-

ten zijn binnen het publieke domein een 

veelvoorkomende context van geweld. 

Bureau Beke en het Trimbos-instituut 

hebben daarom onderzocht hoe midde-

lengebruik het gedrag van personen beïn-

vloedt en de wijze waarop professionals 

met een publieke taak daarmee zouden 

kunnen omgaan. Uit het onderzoek blijkt 

dat middelen een rol kunnen spelen bij 

het ontstaan van geweld.26 Geweld 

 ontstaat meestal door een samenspel van 

meerdere factoren: het middel, de omge-

ving en de persoon die gebruikt heeft. 

Volgens de onderzoekers is het belangrijk 

dat professionals kennis in huis hebben 

van de effecten van middelengebruik en 

de beperkingen van een persoon die onder 

invloed is. Experts uit de gezondheids-

sector hebben aanzienlijk meer kennis 

over middelengebruik dan professionals 

uit de veiligheidssector. Middelengebruik 

moet daarom onderdeel zijn van veilig-

heidsopleidingen en -trainingen. Ook 

kennis over heldere communicatie, respect 

en kenmerken en achtergronden van een 

groep moeten daarin een plaats krijgen. 

Verder zijn mentale weerbaarheid van 

professionals en kennis over algemene 

principes en inzichten over preventie 

en beheersing van agressie en geweld 

 onontbeerlijk.

26 Ferwerda, N. van Hasselt, T. van Ham en L. Voorham,  
De Juiste Snaar. professionals met een publieke taak 
en de omgang met overlast, agressie en geweld als 
gevolg van alcohol en/of drugsgebruik, Bureau Beke, 
Arnhem, Trimbos Instituut, Utrecht, 2012

Peter Versteegh
Politie, Eenheid Den Haag

‘ Juist de afwijzende 
mediaberichtgeving 
bevestigt telkens weer 
de norm dat geweld 
tegen hulpverleners 
niet door de beugel kan. 
Wel is het maar de vraag 
of geweld tegen werk-
nemers met een publieke 
taak tegenwoordig vaker 
voorkomt dan twintig of 
dertig jaar terug. Toen 
werden dit soort gevallen 
niet geregistreerd en 
vond men geweld 
vermoedelijk ‘normaler’ 
dan in de huidige 
samenleving.’ 

trendsignalement 201324

www.hetccv-trends.nl



toekomst perspectief

Het CCV signaleert dat werknemers met 

een publieke taak steeds vaker bij burgers 

achter de voordeur komen. Onder meer 

politie, de thuiszorg, sociale dienst en 

brandweer komen vaker dan vroeger bij 

mensen thuis over de vloer. In zulke situa-

ties ontbreekt het deze werknemers aan 

toezicht van collega’s en anderen. Ook 

kunnen werknemers er te maken krijgen 

met psychisch kwetsbare personen. Te 

verwachten valt dat deze werkwijze veilig-

heidsrisico’s met zich meebrengt, waarop 

werkgevers moeten anticiperen.

Bij evenementen kunnen een gedegen 

preparatie en evaluatie geweldpleging 

onder invloed voorkomen. Voor verbete-

ring vatbaar vinden de onderzoekers de 

samenwerking tussen de gezondheids- en 

de veiligheidssector. Ook moet de politie 

in uitgaanssettings en tijdens evenemen-

ten vooral personeel inzetten met de 

daarvoor benodigde competenties en  

een goede mentale weerbaarheid.

Slachtoffer Getuige

2010 2012 2010 2012

Waterschappen 12% 22% 15% 12%

Provincies 31% 40% 29% 32%

Gemeenten 33% 39% 37% 31%

Raadsleden 29% 36% 36% 28%

Wethouders 51% 53% 41% 42%

Burgemeesters 50% 61% 44% 45%

Slachtofferschap totaal 32% 38% 35% 30%

Bron: Regioplan, 2012

Toelichting 

Agressie en geweld tegen politieke ambts-

dragers bij provincies, gemeenten en 

 waterschappen zijn in 2012 toegenomen. 

Burgemeesters en wethouders waren in 2012 

het vaakst slachtoffer of getuige van 

 agressie/geweld.

1.1 Slachtoffer of getuige van agressie/geweld onder politieke ambtsdragers

25

www.hetccv-trends.nl

1. geweld tegen werknemers met een publieke taak

terug naar inhoud



www.hetccv-trends.nl/veiligheidsontwikkelingen/

drugscriminaliteit

http://www.hetccv-trends.nl/veiligheidsontwikkelingen/drugscriminaliteit


2. drugs
criminaliteit

Coffeeshops en het aangescherpte coffeeshopbeleid 

beheersten in 2012 een deel van het nieuws en zorgden 

voor beroering in het land. Veel gemeenten maakten zich 

in 2012 zorgen over het besloten-clubcriterium, dat 

invoering van de ‘wietpas’ mogelijk moest maken. In het 

nieuwe regeerakkoord komt deze wietpas te vervallen. 

Dat betekent dat bezoekers geen lid hoeven te worden 

van een coffeeshop. Wel blijft toegang tot coffeeshops 

voorbehouden aan ingezetenen van Nederland. Bij 

de handhaving van dit ingezetenencriterium kunnen 

gemeenten rekening houden met lokale omstandighe-

den. Omdat het kabinet het voorgenomen afstands-

criterium tussen coffeeshops en scholen van 350 meter 

schrapt, hebben gemeenten ook hier ruimte voor lokaal 

maatwerk. Uit onderzoek blijkt dat een groot aantal 

gemeenten in 2011 een afstandscriterium van 250 meter 

ten opzichte van scholen hanteerde.27

Duidelijk is dat het kabinet-Rutte-Asscher de bestrijding 

van drugstoerisme en georganiseerde drugsmisdaad 

doorzet en drugsrunners en illegale handel hard wil 

aanpakken.

27 B. Bieleman, R. Nijkamp, T. Bak, Aantallen coffeeshops en gemeentelijk 
beleid 1999-2011, Stichting Intraval, Groningen, juni 2012
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trends

Het percentage Nederlanders dat drugs-

overlast ervaart is de laatste jaren nauwe-

lijks veranderd. In de periode tussen 2008 

en 2011 beleefden steeds iets minder dan 

5 procent van de burgers drugsoverlast.28 

Wel had het grootste deel van de ano-

nieme meldingen bij de anonieme meld-

lijn M. in 2011 betrekking op drugshandel. 

Ruim de helft van de 13.350 anonieme 

meldingen had in dat jaar te maken met 

drugscriminaliteit. Dat betekent dat 

drugscriminaliteit onder bellers van de 

anonieme meldlijn de grootste bron is 

van ongenoegen en overlast.

drugsmisdrijven

Een positieve ontwikkeling is de geleide-

lijke afname van het aantal geregistreerde 

drugsmisdrijven in de periode tussen 

2005 en 2011. In 2011 registreerde de politie 

17.000 drugsmisdrijven: ten opzichte van 

2005 een daling van 14 procent.29 Het 

sterkst was de afname van het aantal 

harddrugsmisdrijven met 23 procent. 

In dezelfde periode daalde het aantal 

geregistreerde softdrugsmisdrijven met 

4 procent. Vergeleken met 2010 lag het 

aantal softdrugsmisdrijven in 2011 op 

hetzelfde niveau.

Uit de Nationale Drug Monitor 2011 blijkt 

dat drugscriminaliteit nog altijd veel 

prioriteit heeft bij de politie.30 Iets meer 

dan driekwart van de opsporingsonder-

zoeken in 2010 naar ernstige vormen van 

georganiseerde criminaliteit had te 

28 Integrale Veiligheidsmonitor 2011, CBS, Heerlen, 2012
29 M.M. van Rosmalen, S.N. Kalidien en N.E. de Heer-

de Lange, Criminaliteit en rechtshandhaving 2011, 
CBS, WODC, Raad voor de rechtspraak, Den Haag, 2012

30 M.W. van Laar, A.A.N. Cruts, M.M. J. Van Ooyen-
Houben, R.F. Meijer, E.A. Croes, A.P.M. Ketelaars (red.), 
Nationale Drug Monitor 2011, Trimbos-instituut/
WODC, Utrecht/Den Haag, 2012

maken met drugscriminaliteit. Opspo-

ringsonderzoeken gericht op synthetische 

drugs en cannabis namen in 2010 toe. Nog 

steeds verrichtte de politie in datzelfde 

jaar het vaakst onderzoek naar cocaïne.

wietteelt

Cannabisteelt komt in Europa wijd-

verbreid voor en lijkt alleen maar toe te 

nemen. Dat blijkt uit een onderzoek naar 

de drugsproblematiek in Europa.31 In 

Europees opzicht ligt de nadruk op de 

opsporing van locaties waar intensieve 

teelt plaatsvindt. Er bestaat een toene-

mende zorg over binnenlandse productie 

van marihuana, onder meer vanwege 

vermeende betrokkenheid van georgani-

seerde criminele bendes.

In Nederland zijn in 2011 meer wietplanta-

ges ontdekt dan het jaar ervoor. De politie, 

energiebedrijven en gemeenten schatten 

de stijging op 7 tot 10 procent. Opvallend 

is de stijging van het aantal plantages in 

tijdelijk verhuurde huizen. 

In de wietteelt in Nederland zijn steeds 

meer criminele Vietnamezen actief. Dat 

concludeert Bureau Beke na onderzoek 

van politiedossiers in de periode van 2009 

tot medio 2011.32 Uit enkele van de onder-

zochte dossiers blijkt dat Vietnamese 

kwekerijen banden onderhouden met 

internationale criminele netwerken. 

Vrouwen spelen een voorname rol in de 

Vietnamese hennepteelt: van de verdach-

ten uit de onderzochte dossiers was zeker 

40 procent vrouw. 

31 Jaarverslag 2012. Stand van de drugsproblematiek in 
Europa. Europees Waarnemingscentrum voor drugs 
en drugsverslaving, Luxemburg, 2012

32 Yvette Schoenmakers, Bo Bremmers en Anton van 
Wijk, Oosterse teelt. Vietnamezen in de hennepteelt, 
Bureau Beke, Arnhem, 2012
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klinieken: jongeren komen steeds vaker in 

de problemen door amfetaminegebruik.34 

Wel is het aantal nieuwe gebruikers van 

speed − na een scherpe daling tussen 2001 

en 2005 − gering en dat blijft stabiel.

Verontrustend is dat meerdere kanalen 

melding maken van een toenemend 

gebruik van GHB. Zo meldt de Stichting 

Consument en Veiligheid een forse stij-

ging van het aantal ziekenhuizenbehan-

delingen van GHB-gebruikers. In de 

periode tussen 2005 en 2010 is het aantal 

behandelingen op een Spoedeisende 

Hulpafdeling fors gestegen van enkele 

honderden naar meer dan duizend. 

Ook het Trimbos-Instituut signaleert een 

sterke stijging van de GHB-hulpvraag 

bij instellingen voor verslavingszorg. 

Sinds 2012 heeft GHB daarom een plaats 

op lijst I van de Opiumwet.35 Op grond van 

een nieuwe Algemene Maatregel van 

Bestuur wil Rutte-Asscher ook zware 

cannabis met een THC-gehalte van 15 

procent een plaats geven op deze lijst. 

Daarmee kwalificeert het kabinet zware 

cannabis, net als GHB, als harddrug. In 

de toekomst zullen coffeeshops daarom 

alleen nog cannabis mogen aanbieden 

met een THC-gehalte dat lager is dan 

15 procent. 

34 Daan van der Gouwe en Raymond Niesink, Drugs 
Informatie en Monitoring Systeem. Jaarbericht 2011, 
Trimbos-instituut, Utrecht, 2012

35 Stb. 2012, nr. 201, d.d. 8 mei 2012

Interessant in dat opzicht is een onder-

zoek naar de kenmerken van thuiskwe-

kers. Het onderzoek is uitgevoerd in 

opdracht van de landelijke Taskforce 

Aanpak Georganiseerde Hennepteelt.33 

De gemiddelde thuiskweker is een man 

van veertig jaar. Meestal heeft hij een 

betaalde baan en een koopwoning. Geld-

nood is vaak de reden dat hij besluit om 

hennep te gaan kweken. De benodigd-

heden en technische inrichting van 

de kwekerij koopt hij via de growshop. 

De bevindingen moeten het mogelijk 

maken nieuwe barrières tegen thuisteelt 

op te werpen.

drugsgebruik

Drugsgebruik kan gepaard gaan met 

criminaliteit. Positief is daarom de daling 

van het aantal nieuwe heroïnegebruikers 

in Europa. Het Trimbos Instituut ziet deze 

trend in Nederland al langere tijd terug 

in de statistieken van hulpverlening: 

het aantal heroïnecliënten in Nederland 

onder behandeling van verslavingszorg is 

in de afgelopen tien jaar gedaald van bijna 

16.000 naar 11.000.

Anders is de ontwikkeling bij amfetamine-

gebruik. In 2012 blijkt uit onderzoek van 

het Watercycle Research Institute dat 

Nederlandse jongeren steeds vaker amfe-

tamine (in de volksmond beter bekend als 

speed) gebruiken. Het instituut baseert 

zich op onderzoek naar de mate waarin 

drugs aanwezig zijn in het rioolwater van 

Europese steden. De bevindingen van het 

onderzoek bevestigen de signalen die het 

Trimbos Instituut krijgt van verslavings-

33 Mirjam Siesling, Björn Smeets en Toine Spapens, 
Geldbomen op zolder : thuiskwekers van hennep 
in beeld, IVA, Tilburg, 2011
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aanpakken

aangescherpt coffeeshopbeleid

Gemeenten hebben in 2013 te maken met 

een aangescherpt coffeeshopbeleid. De 

drie provincies Limburg, Noord-Brabant 

en Zeeland deden in 2012 al ervaringen op 

met een gedeelte van deze nieuwe aan-

pak. Twee onderzoeken naar de effecten 

van dit nieuwe beleid springen in het oog. 

Een quickscan van Stichting Epicurus 

wees uit dat het aangescherpte coffee-

shopbeleid leidde tot een toename van 

straathandel en drugsrunners. Voldoende 

politiecapaciteit om de handel aan te 

pakken ontbrak volgens het onderzoek. 

De minister van Veiligheid en Justitie 

berichtte de Tweede Kamer, in een rappor-

tage over de ervaringen met het aange-

scherpte coffeeshopbeleid in Limburg, 

Noord-Brabant en Zeeland, ook over een 

toename van illegale (straat)handel en 

bijbehorende overlast.36 Met name Lim-

burgse gemeenten constateerden in meer 

of mindere mate een toename van een 

illegaal circuit in straathandel, drugspan-

den en wiettaxi’s. In Zeeland en een deel 

van Noord-Brabant bleef deze problema-

tiek grotendeels achterwege. De proble-

men waren volgens politie en OM in alle 

gevallen beheersbaar. Ook concludeert de 

minister dat invoering van het ingezete-

nencriterium succesvol was. Het aantal 

(buitenlandse) drugstoeristen en de daar-

mee gepaard gaande overlast nam sterk 

af, in Limburg zelfs met 80 tot 90 procent. 

Een verschuivingseffect vanuit Limburg, 

Noord-Brabant en Zeeland onderling en 

naar de rest van het land heeft de minister 

36 TK 24077, nr. 293, d.d. 19 november 2012

niet of nauwelijks waargenomen. 

Onderzoek van het WODC naar de effec-

ten van het aangescherpte coffeeshop-

beleid over de periode 2012-2014 moet 

meer duidelijkheid verschaffen. 

keurmerk coffeeshops

Interessant in dit opzicht is een initiatief 

van de gemeente Haarlem, dat een keur-

merk wil invoeren voor coffeeshops 

 binnen de gemeentegrenzen. Het keur-

merk is opgesteld door de gemeente 

in samen werking met cannabis-

consumenten organisaties en het Team 

Haarlemse Coffeeshop ondernemers.  

Het keurmerk zorgt voor aanvullende 

maatregelen bij de verkoop van softdrugs. 

Ook maakt het coffeeshophouders mede-

verantwoordelijk voor het tegengaan van 

overlast, voorkomen van verkoop aan 

minder jarigen en beperken van negatieve 

gezondheidseffecten. Als een coffeeshop-

houder het keurmerk verliest, verhoogt de 

gemeente het toezicht en zijn eventuele 

sancties zwaarder. Om voor het keurmerk 

in aanmerking te komen moet een coffee-

shop zich laten screenen. 

taskforce b5

Een goed voorbeeld van regionale 

samenwerking is de Taskforce B5. In 

deze taskforce werken het ministerie 

van Veiligheid en Justitie, de burge-

meesters van de vijf grotere steden 

in Brabant, het Openbaar Ministerie, 

de Nationale Recherche, de Belasting-

dienst, de Koninklijke Marechaussee 

en de drie Brabantse politiekorpsen, 

nauw samen. Doel van de taskforce is 

om de georganiseerde drugscrimina-

liteit in Brabant terug te dringen.        >>
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inhuren beveiligers

Coffeeshophouders in verschillende 

gemeenten ondernemen zelf actie om 

de rust rondom hun zaak te bewaren en 

overlast in de buurt te verminderen. Door 

beveiligers in te huren, moet de omgeving 

van de coffeeshop leefbaar blijven en 

overlast verminderen. Een goed praktijk-

voorbeeld is te vinden in de Amsterdamse 

wijk De Baarsjes. Op initiatief van ver-

schillende coffeeshops is elke dag, tussen 

vier uur ’s middags en half twee ’s nachts, 

een aantal beveiligers aanwezig in de wijk. 

In een straal van 250 meter van de coffee-

shops spreken deze straatbeveiligers 

mensen aan op asociaal gedrag en maken 

soms zelfs de portieken schoon. Volgens 

bewoners, de politiek, de politie en lokale 

instellingen heeft het initiatief een posi-

tieve invloed op de leefbaarheid en veilig-

heid in de buurt. 

Ook in Tilburg huren coffeeshops geza-

menlijk beveiligers in. Hier gaan beveili-

gers op fietspatrouille om de omgeving 

leefbaar te houden en overlast terug 

te dringen.

Inmiddels hebben dit soort initiatieven 

navolging gekregen in onder meer Leeu-

warden, waar beveiligers onder de naam 

‘buurtgastheren’ werken bij de Stichting 

Aanpak Overlast Leeuwarden (SAOL). 

De gemeente heeft het initiatief van twee 

coffeeshops overgenomen. Nu zijn de 

beveiligers gesubsidieerde krachten die 

overlast in de buurt van de coffeeshops 

verminderen. Twee keer per maand is er 

overleg tussen gemeente, coffeeshop-

houders, SAOL, politie en buurtbewoners.

Invallen op illegale hennepkwekerijen 

en zogenaamde vrijplaatsen zijn 

onderdeel van de aanpak.

Ook is vanaf april 2012 een afpakteam 

actief. Dit specialistische team, 

samengesteld uit de partners van 

de Taskforce B5, richt zich uitsluitend 

op het in beslag nemen van winsten 

die gemaakt zijn via de hennepteelt. 

Afpakken kan via strafrechtelijke 

beslagleggingen, fiscale aanslagen 

en/of bestuurlijke maatregelen. 

Het team moet jaarlijks 3 miljoen 

euro extra opleveren.

puntensysteem hennepkwekers

De gemeente West Maas en Waal heeft, in 

navolging van de gemeente Wijchen, een 

puntensysteem ingevoerd voor hennep-

kwekers. Met het puntensysteem kan de 

gemeente overtredingen systematisch 

inventariseren. Het aantreffen van een 

hennepplantage leidt altijd tot een eerste 

punt en wordt automatisch gevolgd door 

een waarschuwing. Andere punten kent 

de gemeente toe aan overlast voor de 

omgeving, de plek van het pand en het 

aantal planten. Bij meerdere punten is 

sluiting van het gebouw voor onbepaalde 

tijd de uiterste sanctie.
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toekomst perspectief

Internet zorgt voor minder beperkingen 

wat betreft tijd en plaats, waardoor nieu-

we trends in drugsgebruik geografische 

grenzen snel kunnen overstijgen. Wat 

vandaag speelt in bijvoorbeeld Frankrijk, 

kan morgen ook in Nederland gemeen-

goed zijn.

Illegale apotheken op het internet bege-

ven zich steeds vaker op sites voor sociale 

netwerken om op die manier drugs en 

medicijnen aan jongeren te slijten. Dat 

heeft het International Narcotics Control 

Board (INCB), het drugscontroleorgaan 

van de Verenigde Naties, bekendgemaakt 

Wouter Stol
NHL Hogeschool/Politieacademie/ 
Open Universiteit

‘ Ik signaleer niet dat 
illegale apotheken op 
het internet zich steeds 
vaker begeven op sites 
voor sociale netwerken. 
Wel klinkt het plausibel 
dat dit ook in Nederland 
speelt. Iedere onder-
nemer zoekt via social 
media afzet kanalen, 
dus ook deze.’ 

1.  verwerven 
locatie

2.  inrichten 
locatie

3.  aanschaf 
kweek 
 materiaal

4. kweken

• Woningen

• Bedrijventerreinen

• Geïsoleerde locaties

• Vaar- en voertuigen

• Pandeigenaren

• Verhuurbemiddelaars

• Geldschieters

• Makelaars en taxateurs

• Notarissen

• Administratiekantoor

• Growshops en internet

• Boeken, tijdschriften,  

internet, hennepbeurs, 

 vrienden en kennissen

• Professionele elektro - 

monteur

• Klusjesmannen en 

 klusbedrijven

• Growshops en internet

• Glastuinbouwbedrijf

• Growshops en internet

• Boeken, tijdschriften en 

 internet, hennepbeurs,  

vrienden en kennissen

• Criminele familie  

en vrienden

• Katvangers/sprinkhanen

• Exploitanten

• ‘Hokkenbouwers’

• Crimineel bewakings- of 

 beveiligingspersoneel

• Handelaar in hennepzaad  

en/of –hennepstekken

• Exploitanten/criminele 

 samenwerkingsverbanden

• Thuiskwekers

• Exploitanten/criminele 

 samenwerkingsverbanden

bovenwereld

onderwereld
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het denken van de gebruikers kunnen 

veranderen) is tussen januari 2012 en 

januari 2011 meer dan verdubbeld: van iets 

meer dan driehonderd naar een kleine 

zevenhonderd. Wat betekent deze inter-

nationale ontwikkeling voor Nederland? 

Het overgrote deel van het deskundi

genpanel weet niet of illegale apotheken 

ook in Nederland actief zijn via sites voor 

sociale netwerken. Zeven van de vijftig 

deskundigen denken dat deze ontwikke-

ling niet speelt in Nederland en slechts 

drie experts signaleren deze beweging 

wel. 

in haar jaarverslag over 2011.37 Ook het 

rapport van de EMCDDA benadrukt de 

toenemende rol van internet.38 De stijging 

van het aantal synthetische drugs is 

 volgens het rapport te verklaren door een 

toenemend aanbod van deze stoffen op 

internet. Het aantal webshops dat zich 

bezighoudt met de verkoop van psycho-

actieve drugs (bestanddelen die het 

bewustzijn, de gemoedsgesteldheid en 

37 International Narcotics Control Board (INCB), Report 
of the International Narcotics Control Board for 2011, 
United Nations, Vienna, 2012

38 Margriet van Laar, Guus Cruts, André van Gageldonk, 
Marianne van Ooyen-Houben, Esther Croes, Ronald 
Meijer en Toine Ketelaars, The Netherlands drug 
situation 2011. Report to the EMCDDA by the Rei-tox 
National Focal Point, Trimbos-instituut/WODC, 
Utrecht/Den Haag, 2012

5.  oogsten en 
opslag

6.  vervoer,  
afzet en  
handel

7.  gebruik 
opbrengst

• Growshops

• Uitzendbureaus en 

 bemiddelaars

• Gemeentelijke vuilstort

• Growshops

• Coffeeshops

• Sociale kring

• Transportbedrijven en 

 personenvervoer

• Autoverhuur- en  

leasebedrijven

• Distributieknooppunten  

zoals de haven en 

 bloemenveilingen

• Gebruikers

• Vastgoedsector

• Financiële ondernemingen, 

notarissen, taxateurs, 

 makelaars, overige  

financiële dienstverleners

• Verkopers luxe goederen

• Exploitanten/ criminele 

 samenwerkingsverbanden

• ‘Knippers’

• Mensenhandelaren en 

 -smokkelaars

• Malafide uitzendbureaus

• (Criminele) familie  

en vrienden

• Exploitanten/criminele 

 samenwerkingsverbanden

• (Groot)handelaren/ 

opkopers

• Smokkelaars

• Straathandelaren

• Illegale verkooppunten

• Exploitanten/criminele 

 samenwerkingsverbanden

• Katvangers

• Ondergrondse bankiers

• (Thuis)kweker

2.1 Digitaal 
Barrièremodel Hennep

Het CCV ontwikkelde in 

2012 samen met het RIEC 

Zuid-West Nederland  

een digitaal barrière-

model hennep. 

Met het barrièremodel 

kunnen veiligheids-

partners bepalen welke 

barrières zij opwerpen 

om een crimineel proces 

te verstoren. Per onder-

deel is inzichtelijk welke 

partner de meeste kans 

heeft te voorkomen dat 

criminele organisaties 

of personen misbruik 

maken van legale 

 structuren.

Bron: www.barrieremodellen.nl
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3. mensenhandel 
en gedwongen 
prostitutie

Volgens de Europese Commissie gaan er in mensen-

handel binnen de Europese Unie jaarlijks tientallen 

 miljoenen euro’s om. Mensenhandel vormt, na drugs-

handel, de tweede bron van inkomsten voor criminele 

organisaties. De huidige economische situatie maakt 

slachtoffers nog kwetsbaarder. De Commissie dringt bij 

de lidstaten aan op een meer samenhangend optreden 

tegen het fenomeen.

De Nederlandse aanpak van mensenhandel zou als voor-

beeld kunnen dienen voor andere landen in de Europese 

Unie. Dit stelt de vicepresident van Eurojust, de organi-

satie voor gerechtelijke autoriteiten in de EU-landen. 

De Nederlandse aanpak, waarbij criminele winsten in 

beslag worden genomen, zou model kunnen staan voor 

de aanpak van andere lidstaten.

Arbeidsuitbuiting is een van de verschijningsvormen 

van mensenhandel. Dat deze vorm ook in Nederland een 

serieus probleem is, blijkt uit een rapport van stichting 

Fairwork.39 Nederlandse instanties hebben slechts 

een bijzonder klein deel van deze slachtoffers in beeld. 

Volgens Fairwork werken slachtoffers onder mens-

onterende omstandigheden en maken zij vaak extreem 

lange dagen voor weinig geld. Vanaf 2013 pakt de Inspec-

tie SZW bedrijven en burgers die regels op het gebied van 

arbeid en sociale wetgeving overtreden, harder aan.

De aanpak van mensenhandel heeft in Nederland hoge 

prioriteit. In het regeerakkoord is opgenomen dat men-

senhandel en de daaraan gerelateerde prostitutie harder 

worden bestreden. 

39 Stichting Fairwork, Verborgen slavernij in Nederland, 2012
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trends

slachtoffers

Mensenhandel kent vele verschijnings-

vormen, zoals seksuele uitbuiting, 

arbeidsuitbuiting en handel in menselijke 

organen. Er is sprake van dwang met het 

doel personen uit te buiten. 

CoMensha, het Coördinatiecentrum 

 Mensenhandel, heeft in 2011 meer meldin-

gen van (mogelijke) slachtoffers van men-

senhandel gekregen dan in het jaar ervoor. 

Het Coördinatiecentrum registreerde 

1.222 meldingen, wat neerkomt op een 

stijging van 23 procent ten opzichte van 

2010. Ook in 2010 was al sprake van 10 pro-

cent meer meldingen. De substantiële 

stijging van het aantal meldingen van 

(mogelijke) slachtoffers van mensen-

handel bij CoMensha zet daarmee door. 

Net als in vorige jaren, is er ook in 2011 

sprake van een toename van het aantal 

cliënten dat een opvangplek nodig heeft. 

De vraag bij CoMensha naar een opvang-

plek steeg in 2011 met bijna 25 procent 

vergeleken met het jaar ervoor.

Uit de meldingen bij CoMensha blijkt dat 

de meeste slachtoffers van mensenhandel 

nog steeds voorkomen in de prostitutie. 

Het aantal (mogelijke) slachtoffers van 

economische uitbuiting neemt toe. In de 

land- en tuinbouw is het aantal meldin-

gen van (mogelijke) slachtoffers in 2011 

verdubbeld ten opzichte van 2010.

De precieze omvang van het aantal slacht-

offers van mensenhandel is moeilijk te 

bepalen. Mensenhandel blijft regelmatig 

buiten de radar van organisaties en weinig 

slachtoffers doen aangifte. Toenemende 

aandacht bij instanties zoals politie en 

gemeenten zorgt daarnaast voor meer 

meldingen. 

veroordelingen

Het gestegen aantal aangiften leidt niet 

tot meer veroordelingen van verdachten 

van mensenhandel. Dat betekent dat het 

nog steeds moeilijk is om tot veroordelin-

gen voor mensenhandel te komen. Het 

aandeel vrijspraken blijft hoog, en vrij-

heidsstraffen van meer dan vier jaar legt 

de rechter nauwelijks op. Dat blijkt uit het 

rapport over de vervolging en berechting 

van verdachten van mensenhandel van de 

Nationaal Rapporteur Mensenhandel en 

Seksueel Geweld tegen Kinderen.40 

Het rapport maakt ook duidelijk dat de 

rechter jaarlijks gemiddeld bijna 130 men-

senhandelzaken afdoet in eerste aanleg 

(daartegen is nog hoger beroep mogelijk). 

Slechts 58 procent van deze zaken resul-

teert in een veroordeling (mede) voor 

mensenhandel. Het aandeel zaken dat 

resulteert in een veroordeling (mede) voor 

mensenhandel is in de periode 2006-2009 

ieder jaar gedaald: in totaal met 20 pro-

cent. In 2010 is aan deze afname een eind 

gekomen. Een oorzaak voor de uiteen-

lopende straftoemeting van rechters is 

de beperkte beschikbaarheid van juris-

prudentie voor het delict mensenhandel. 

Mensenhandelzaken zijn complexe zaken, 

waarin meerdere juridische valkuilen 

zitten.

Ook uit ander onderzoek van de Nationaal 

Rapporteur Mensenhandel blijkt dat 

eenduidigheid bij rechters ontbreekt.41 

40 Nationaal Rapporteur Mensenhandel, Mensenhandel. 
Kwantitatieve gegevens over (de vervolging en 
berechting van) verdachten en veroordeelden in 
mensenhandelzaken in de periode 2006-2010, BNRM, 
Den Haag, 2012

41 Nationaal Rapporteur Mensenhandel, Mensenhandel. 
Jurisprudentie mensenhandelzaken 2009-2012, 
Een analyse, BNRM, Den Haag, 2012
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arbeidsomstandig heden. Met name de 

illegaal in Nederland verblijvende mas-

seuses die schulden hebben (als gevolg 

van het smokkelproces), de taal niet spre-

ken en niet kunnen terugvallen op sociale 

netwerken voor werk en huisvesting, zijn 

kwetsbaar voor (seksuele) uitbuiting. Ook 

bevinden zij zich vaak in een positie waar-

in zij zich gedwongen voelen slechte 

arbeidsomstandigheden te accepteren.

Eenzelfde beeld kwam naar voren uit 

handhavingsacties in Amsterdam, Rotter-

dam en Den Haag.44 Na deze acties con-

stateerde de politie dat in meer dan de 

helft van de salons biologisch materiaal 

was aangetroffen dat kon duiden op 

seksuele dienstverlening. 

loverboys

Bij loverboys is seksuele uitbuiting een 

stuk duidelijker. Het begrip loverboy 

raakte in Nederland medio jaren negentig 

in zwang na een aantal geruchtmakende 

strafzaken. Een nieuwe ontwikkeling is de 

opkomst van ‘lovergirls’. Onderzoek van 

het Verwey-Jonker Instituut concludeert 

dat bij deze lovergirls slachtofferschap 

soms overloopt in daderschap.45 Lover-

boys zetten deze (minderjarige) meisjes 

in om andere meisjes te ronselen voor 

de prostitutie. 

Verder concluderen de onderzoekers dat 

het niet goed mogelijk is de precieze 

omvang te bepalen van het aantal slacht-

offers van loverboys dat is ondergebracht 

44 www.os.amsterdam.nl/nieuws/10596
45 Rianne Verwijs, Arnt Mein, Marjolein Goderie, Chella 

Harreveld en Anna Jansma, Loverboys en hun 
slachtoffers. Inzicht in aard en omvang problematiek 
en in het aanbod aan hulpverlening en opvang, 
Verwey-Jonker Instituut, Utrecht, 2011

Bij mensenhandelzaken zijn er verschillen 

zichtbaar in de toepassing van het wets-

artikel, de strafoplegging en de schade-

vergoeding die de rechter toekent aan 

slachtoffers. Mede naar aanleiding van 

dit rapport hebben rechtbanken in 2012 

besloten dat het anders moet. Per 1 januari 

2013 gaat een aantal rechters in Nederland 

zich specialiseren in mensenhandelzaken.

massagesalons

De hoeveelheid massagesalons in Neder-

land neemt enorm toe. Illustratief is de 

toename van het aantal salons in Amster-

dam: van 9 in 2002 naar 336 in 2012. Vooral 

het aantal Chinese massagesalons is 

gestegen.42 

Uit onderzoek van de Nationale Recherche 

en de Universiteit van Amsterdam blijkt 

dat in meer dan de helft van de Chinese 

beautysalons seksuele handelingen wor-

den verricht.43 Voor zover bekend heeft 

geen enkele beautysalon een exploitatie-

vergunning voor een seksinrichting. De 

onderzoekers kunnen niet concluderen 

dat er in algemene zin sprake is van 

mensenhan del in de Chinese beauty-

branche. Voor zowel de eigenaars van 

de salons, de Chinese masseuses als de 

klanten is de ‘happy ending’ geen seks, 

maar soms onderdeel van de reguliere 

massage. In die gevallen beschouwt de 

klant zich niet als een prostitutieklant en 

identificeert de masseuse zich niet als 

een professionele sekswerker. Wel is er in 

veel massagesalons sprake van slechte 

42 www.os.amsterdam.nl/nieuws/10596
43 Marieke Bottenberg en Marie-Louise Jansen. 

De positie van Chinese masseuses in de Chinese 
beautybranche in Nederland, Onderzoeksrapport 
Fenomeenonderzoek Mensenhandel en Mensen-
smokkel in de Chinese beautybranche, Korps landelijk 
politiediensten, Driebergen, 2012
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in de jeugdzorg of vrouwenopvang. Oor-

zaak daarvan is het verborgen en ongrijp-

bare karakter van de werkwijze van 

loverboys. Ook de afwezigheid van een 

eenduidige registratie van de loverboy-

problematiek in instellingen voor 

 hulp verlening speelt een rol. Het Verwey-

Jonker Instituut komt wel tot de conclusie 

dat de groep slachtoffers niet zo omvang-

rijk is als de berichtgeving in de media 

misschien doet vermoeden.

aanpakken

het barrièremodel

Het barrièremodel wordt sinds enige tijd 

gepromoot als methode om seksuele 

uitbuiting en mensenhandel tegen te 

gaan. Deze aanpak moet het mensen-

handelaren zo moeilijk mogelijk maken 

hun criminele activiteiten uit te voeren. 

Dat gebeurt door barrières op te werpen, 

wanneer criminelen gebruik moeten 

maken van legale structuren (bijvoorbeeld 

om vergunningen en identiteitspapieren 

te verkrijgen). De aanpak, ontwikkeld in 

opdracht van het ministerie van Veiligheid 

en Justitie, kan op steeds meer belang-

stelling van organisaties en steden 

 rekenen.

rijksbrede aanpak

Bij het Rijk staat een hardere aanpak van 

mensenhandel hoog op de agenda. In een 

actieplan staat het Rijk voor een rijks-

brede aanpak van mensenhandel met 

daarin maatregelen voor de periode  

2011-2014.46 In deze rijksbrede aanpak 

heeft niet alleen het ministerie van 

 Veiligheid en Justitie een rol bij het terug-

dringen van het gecompliceerde 

 fenomeen. Ook het ministerie van Volks-

gezondheid, Welzijn en Sport is deel-

genoot van de aanpak. Het actieplan gaat 

uit van preventie, vervolging en bescher-

ming. Een van de maatregelen uit het 

actieplan betreft de verhoging van de 

strafmaat voor loverboys: er is een wets-

voorstel om de maximale straf voor men-

senhandel te verhogen van 8 naar 12 jaar. 

Bij de integrale aanpak van de loverboy-

problematiek is samenwerking en afstem-

ming tussen de veiligheids- en zorgketen 

volgens het CCV essentieel. Gemeenten 

spelen hierin een cruciale rol. Veel 

bestuurders beseffen onvoldoende dat 

loverboys ook binnen hun gebied meisjes 

ronselen. Onderkennen dat het vaak 

onzichtbare probleem bestaat, is een 

eerste stap op weg naar een effectieve 

aanpak.

Volgens slechts een op de tien experts uit 

het deskundigenpanel zijn bestuurders 

zich bewust van de misstanden in hun 

gebied. De helft van het deskundigen-

panel constateert dat bestuurders zich 

hiervan onvoldoende bewust zijn en vier 

van de tien panelleden weten het niet. 

Sommige panelleden wijzen erop dat 

de bewustwording over mensenhandel 

en andere misstanden in de prostitutie-

sector langzaamaan verbetert. Vooral bij 

het Rijk en sommige grote gemeenten is 

er in toenemende mate aandacht voor de 

problematiek. Het verborgen karakter van 

mensenhandel zou wel eens een oorzaak 

46 Rijksbrede aanpak loverboyproblematiek. Actieplan 
2011-2014 
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Betrokken partijen zoals (jeugd)zorg, 

onderwijsinstellingen, gemeenten en 

politiekorpsen geven zo op lokaal en 

regionaal niveau vorm aan de rijks-

brede aanpak.

Bij de ketenaanpak loverboyproble-

matiek moet aandacht uitgaan naar 

bewustwording en preventie, signale-

ring en melding en het plegen van 

interventies en nazorg. De handrei-

king bevat ook achter gronden over de 

werkwijze van loverboys, de omvang 

van de problematiek en slachtoffer- 

en daderprofielen. De voorlichtings-

film ‘De Mooiste Chick van het Web’ 

maakt onderdeel uit van de handrei-

king. Deze film is bedoeld om jonge-

ren, maar ook ouders en leraren, 

bewust te maken van de risico’s van 

sociale media. Scholen in het hele 

land kunnen de film gebruiken. 

pilot ‘loverboys zijn laffe boys

In de pilot ‘Loverboys zijn laffe boys’ heeft 

de politie diverse vernieuwende methodes 

ontwikkeld om in contact te komen met 

slachtoffers en daders.47 De pilot is uit-

gevoerd in Rotterdam tussen 2010 en 2012. 

Een internetrechercheur maakte lokprofie-

len aan en nam deel aan chatsessies op 

sites voor sociale netwerken. Hiermee zijn 

overigens geen loverboys maar wel enkele 

pedofielen opgespoord. Ook heeft de 

politie Rotterdam advertenties van thuis-

werkende prostituees nagetrokken. Bij een 

vermoeden van mensenhandel of minder-

jarigheid bezocht de politie de thuiswerker. 

Tijdens de pilot zijn er zo 44 prostituees 

47 TK  31839, nr. 234, d.d. 9 juli 2012

kunnen zijn van onderschatting en 

 onbekendheid bij bestuurders. Een aantal 

deskundigen merkt op dat de meeste 

kennis over mensenhandel aanwezig 

is bij politie en justitie. Een goede 

 samenwerking en kennisdeling tussen 

gemeenten, politie en Openbaar Ministe-

rie is daarom van cruciaal belang. 

handreiking aanpak 
 loverboyproblematiek

In het kader van de rijksbrede aanpak 

heeft het CCV in 2012 de Handreiking 

Aanpak Loverboyproblematiek gepu-

bliceerd.  De handreiking beschrijft 

stapsgewijs hoe partijen gezamenlijk 

een raamwerk kunnen opzetten voor 

een daadkrachtige ketenaanpak.     >>

Nicolien Kop
Politieacademie

‘ Er bestaat enorme 
onderschatting van 
de problematiek rondom 
mensenhandel. Omdat 
mensenhandel een erg 
gesloten wereld is, komt 
er weinig informatie naar 
buiten. Wat er bij politie 
bekend is, maakt duidelijk 
dat de problemen 
groot zijn.’
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gecontroleerd en uit de prostitutie 

gehaald. Ook een voorlichtingscampagne 

gericht op jongeren, potentiële slachtof-

fers en ouders, maakte deel uit van de pilot.

Uit de pilot blijkt verder dat loverboys 

(potentiële) slachtoffers soms dwingen een 

duur telefoonabonnement af te sluiten. 

Als slachtoffers eenmaal gedwongen in de 

prostitutie werken, verplicht de loverboy 

het slachtoffer de telefoon af te geven. 

Telefoonmaatschappijen hebben daarom 

volgens de overheid een maatschappelijke 

verantwoordelijkheid dit te voorkomen. 

Als reactie hierop trainen telefoonmaat-

schappijen als KPN, T-Mobile en Vodafone 

winkelmedewerkers dit soort praktijken 

te leren herkennen.

De resultaten van de pilot zijn onder meer 

verwerkt in de Handreiking Aanpak Lover-

boyproblematiek.

pilot categorale opvangvoorziening

De bestaande opvangvoorzieningen voor 

slachtoffers van mensenhandel zijn zoda-

nig ingericht dat het aantal opvangplek-

ken aansluit bij de vraag van de doelgroep. 

Hetzelfde geldt voor de zorg en hulp die 

binnen de opvang gegeven wordt. Dit 

blijkt uit de evaluatie van de ‘pilot catego-

rale opvang slachtoffers mensenhandel’.48 

Uit antwoorden van de minister van Veilig-

heid en Justitie in 2012 blijkt wel dat er 

nog knelpunten zijn bij de doorstroming 

van slachtoffers uit de eerste opvang naar 

reguliere opvang of huisvesting.49 

Het Rijk heeft de pilot als categorale 

opvangvoorziening vanaf medio 2012 

voortgezet. CoMensha krijgt verder struc-

tureel de beschikking over een budget 

waarmee het de opvang van slachtoffers 

van mensenhandel kan regelen.

48 TK 28638, nr. 72, d.d. 1 februari 2012 
49 Kamervragen 176, 10 augustus 2012

2008 2009 2010 2011

Totaal aantal slachtoffers 
 mensenhandel

826 909 993 1222

Aantal indicatie ‘loverboymethode’ 180 119 210 242

Toelichting

In de periode 2008-2011 is sprake van een 

stijging van het aantal (vermoedelijke) 

slachtoffers van mensenhandel en  

de hoeveelheid slachtoffers daarvan met  

de indicatie ‘loverboymethode’. Sinds 2012 

registreert CoMensha slachtoffers van 

loverboys als een aparte categorie, samen 

met slachtofferkenmerken als leeftijd en 

achterliggende problematiek. Hierdoor 

verbetert het inzicht in de omvang en de 

aard van de slachtoffers van loverboys.

3.1 Slachtoffers mensenhandel en indicatie ‘loverboymethode’

Bron: Comensha
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Het Erasmus Medisch Centrum geeft 

vanaf 2012 leiding aan een internationaal 

onderzoeksproject naar mensenhandel 

met het oogmerk van orgaanverwijdering. 

In de driejarige studie werkt het Erasmus 

MC samen met verschillende instituten in 

Europa, Europol, de VN-organisatie tegen 

drugs en misdaad (Undoc), Eurotrans-

plant en de European Society for Organ 

Transplantation (ESOT). Samenwerking 

tussen de medische wereld en justitie is 

uitzonderlijk.

toekomst perspectief

Eind 2012 is niet bekend of mensenhandel 

met het oogmerk van orgaanverwijdering 

voorkomt in Nederland. Ook is er geen 

indicatie dat Nederlanders zich daaraan in 

het buitenland schuldig maken. Dat con-

cludeert de Nationaal Rapporteur Mensen-

handel in 2012 in een onderzoek naar 

orgaanhandel en mensenhandel met het 

oogmerk van orgaanverwijdering. Toe-

komstige ontwikkelingen maken extra 

waakzaamheid voor deze vorm van men-

senhandel volgens de rapporteur wense-

lijk: internet en mondialisering zullen, 

samen met het nijpende tekort aan orga-

nen, ervoor zorgen dat Nederlanders 

mogelijk steeds meer gebruikmaken van 

de buitenlandse ‘organenmarkt’. 

Verder constateert de rapporteur dat van 

steeds meer kanten de roep klinkt orgaan-

donatie financieel te stimuleren om het 

tekort aan organen terug te dringen. 

Betaling voor organen zorgt voor vercom-

mercialisering van de organenmarkt, wat 

de vrijwilligheid van orgaandonatie in 

gevaar brengt. Een meer commerciële 

orgaanmarkt kan het voor mensenhande-

laren aantrekkelijk maken mensen op die 

manier uit te buiten. De rapporteur advi-

seert een instantie in te stellen die 

 mogelijke gevallen van orgaanhandel 

registreert. 

41

www.hetccv-trends.nl

3. mensenhandel en gedwongen prostitutie

terug naar inhoud



www.hetccv-trends.nl/veiligheidsontwikkelingen/

jeugdcriminaliteit-en-jongerenoverlast

http://www.hetccv-trends.nl/veiligheidsontwikkelingen/jeugdcriminaliteit-en-jongerenoverlast


4. jeugdcriminali
teit en jongeren
overlast

De aanpak van jeugdcriminaliteit heeft in het regeer-

akkoord van Rutte-Asscher een prominente plaats. Door 

een goede onderlinge samenwerking moeten ouders, 

onderwijs, jeugdzorg en politie risicogedrag tijdig signa-

leren en criminele carrières voorkomen. In de strafrechts-

keten krijgt intensivering van opsporing en berechting 

van jeugdcriminaliteit bijzondere aandacht. Voor een 

nog effectievere aanpak van criminaliteit onder risico-

jongeren moet de invoering van het adolescentenstraf-

recht zorgen. Het adolescentenstrafrecht geldt voor 

jeugdigen in de leeftijd van 15 tot 23 jaar en kan criminele 

jongeren een maximum van twee jaar jeugddetentie 

opleggen. Net als het jeugdstrafrecht houdt het adoles-

centenstrafrecht onder meer rekening met de ontwikke-

ling van de jongere. Als het adolescentenstrafrecht in 

werking treedt, kan dat voor het eerst ook bij jongeren 

tot 23 jaar.

Verschillende bronnen wijzen tegelijkertijd op een afname 

van de jeugdcriminaliteit. Omdat jeugdcriminaliteit en 

jongerenoverlast veel overlast veroorzaken bij burgers, 

blijft de aandacht voor deze onderwerpen onverminderd 

hoog. Dat blijvende aandacht van belang is, bewijst een 

evaluatie van Veiligheidshuizen.50 De evaluatie maakt 

duidelijk dat de afname van (politieke) aandacht voor 

een bepaald veiligheidsprobleem vaak leidt tot een ver-

mindering van de inzet van partijen die deelnemen aan 

het samenwerkingsverband. Juist in Veiligheidshuizen 

krijgt de aanpak van jeugdcriminaliteit op met name 

individueel niveau vorm.

50 B. Rovers, Resultaten van veiligheidshuizen. Een inventarisatie en 
evaluatie van beschikbaar onderzoek, BTVO, Den Bosch, 2011
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trends

Cijfers van het CBS over de jeugdcriminali-

teit zijn hoopgevend. Het aantal geregi-

streerde minderjarige verdachten daalde 

in de periode tussen 2005 en 2011 van 

99.000 naar 54.000: een spectaculaire 

afname van 45 procent.51 Ook het aantal 

jeugddetenties is meer dan gehalveerd. 

Minderjarigen waren in 2011 bij de politie 

voor alle type delicten minder vaak ver-

dacht. Het sterkst was de daling van 

het aantal minderjarige verdachten van 

vernielingen. 

In tegenstelling tot de stagnatie van de 

totaal geregistreerde criminaliteit in 2011, 

waren jongeren in 2011 ook minder vaak 

verdacht dan het jaar ervoor. Opvallend is 

ook dat het aandeel minderjarige verdach-

ten op het totale aantal geregistreerde 

verdachten tussen 2005 en 2011 daalde 

van 20 naar 14 procent. Dat betekent dat 

jeugdcriminaliteit sneller afneemt dan 

de totale criminaliteit.

jonge zeer actieve veelplegers

Opmerkelijk is de ontwikkeling van het 

aantal 18- tot 24-jarige zeer actieve veel-

plegers (jonge zeer actieve veelplegers). 

Dit aantal is in 2009 met 28 procent geste-

gen ten opzichte van 2003.52 Ook het 

aandeel jonge zeer actieve veelplegers 

onder het totale aantal zeer actieve veel-

plegers is in die periode flink toegeno-

men. Een selectieve rechtshandhaving 

gericht op veelplegers in deze leeftijd zou 

volgens onderzoekers van het WODC een 

oorzaak kunnen zijn van de tegenstrijdige 

signalen. 

51 M.M. van Rosmalen, S.N. Kalidien en N.E. de Heer-de 
Lange, Criminaliteit en rechtshandhaving 2011, CBS, 
WODC, Raad voor de rechtspraak, Den Haag, 2012

52 N. Tollenaar en N van der Laan, Monitor veelplegers 
2012, WODC, Den Haag, 2012

jongerenoverlast

De daling van de jeugdcriminaliteit heeft 

nauwelijks invloed op het percentage 

Nederlanders dat overlast ervaart van 

hangjongeren en jeugdcriminaliteit. Uit 

de Integrale Veiligheidsmonitor 2011 blijkt 

dat in de periode tussen 2008 en 2011 

steeds ongeveer 11 procent van de bevol-

king last ondervond van hangjongeren.53 

De overlast van jeugdcriminaliteit is in die 

periode licht gedaald: van ruim 5 procent 

naar 4,4 procent. 

Een indicator voor de jeugdcriminaliteit is 

het aantal problematische jeugdgroepen. 

Uit een rapport van Bureau Beke blijkt dat 

dit aantal in 2011 met 24 procent is 

gedaald ten opzichte van het jaar ervoor.54 

In 2011 waren er landelijk 1.165 jeugd-

groepen actief; onderverdeeld in  

878 hinderlijke, 222 overlastgevende en  

65 criminele jeugdgroepen. Met een 

 afname van 27 procent is de daling  

onder criminele jeugdgroepen in 2011 het 

sterkst. In 2011 waren er 24 procent minder 

hinderlijke en 22 procent minder overlast-

gevende groepen.

lvg jongeren

Bijzondere aandacht verdienen licht ver-

standelijk gehandicapte (LVG) jongeren. 

Er is een toenemend probleembesef van 

het aantal LVG-jongeren dat betrokken is 

bij delinquent gedrag. Dat concludeert 

Marigo Teeuwen in een onderzoek naar 

53 Integrale Veiligheidsmonitor 2011, CBS, Heerlen, 2012
54 Henk Ferwerda en Tom van Ham, Problematische 

Jeugdgroepen in Nederland. Omvang en aard in het 
najaar van 2011, Bureau Beke, Arnhem, juni 2012
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deze doelgroep.55 Het aantal LVG-jongeren 

dat een jeugdreclasseringtraject door-

loopt, is sinds 2000 fors toegenomen. 

Ook zijn deze jongeren oververtegen-

woordigd in het justitieel apparaat. 

Volgens schattingen is 16 procent van de 

Nederlandse jongeren tussen 12 en 25 jaar 

licht verstandelijk gehandicapt. Veel van 

hen hebben ook andere problemen. Voor 

een groot deel van de buitenwereld is niet 

meteen duidelijk dat deze jongeren een 

beperking hebben. Gevolg is dat hulp-

verleners LVG-jongeren regelmatig niet in 

het vizier hebben. Ook weten LVG-jonge-

ren zelf de weg naar de hulpverlening 

onvoldoende te vinden. Hulpverlening 

komt vaak pas op gang als deze jongeren 

in aanraking komen met het strafrecht, en 

juist bij deze groep is de kans daarop 

groter. Een strafblad creëert tegelijkertijd 

afstand tot de arbeidsmarkt en een 

ongunstig toekomstperspectief. 

Zorgwekkend is dat voor veel LVG-jonge-

ren onvoldoende hulp voorhanden is. 

Dat geldt vooral voor de groep die minder 

opvalt: jongeren met een IQ tussen de 

70 en 85.

Marigo Teeuwen doet in haar onderzoek 

een aantal aanbevelingen. Twee daarvan: 

meer begeleiding en ondersteuning aan 

LVG-jongeren en betere vroegsignalering. 

55 Marigo Teeuwen, Verraderlijk gewoon. Licht 
verstandelijk gehandicapte jongeren, hun wereld en 
hun plaats in het strafrecht, SWP, Amsterdam, 2012

Sander Flight
DSP-groep

‘ Voor licht verstandelijk 
gehandicapte jongeren 
met crimineel gedrag is 
te weinig aandacht en 
hulp. Maar er is volgens 
mij geen sprake van 
een toename van deze 
doelgroep. Omdat uit 
de veelplegersaanpak 
bleek dat veel van de 
usual suspects LVG-
problematiek hebben, 
is het gewoon meer 
zichtbaar. Daarvan zou 
de ‘harde’ repressieve 
kant van de veiligheids-
keten niet op de hoogte 
zijn als de ‘zachte’ zorg-
zame kant niet ook aan 
tafel had gezeten.’
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Per geval bekijken de samenwerkingspart-

ners wie een bijdrage kan leveren. Een 

regisseur zorgt vervolgens voor juiste 

afstemming van interventies van de diver-

se instanties. De Aanpak Top600 moet 

daarnaast voorkomen dat broertjes en 

zusjes het slechte voorbeeld van criminele 

jongeren volgen. Op deze manier signale-

ren de samenwerkingspartners probleem- 

en/of delictgedrag van kinderen in een 

vroeg stadium. Op een website houdt de 

gemeente Amsterdam bij hoeveel daders 

er zijn aangepakt: in december 2012 stond 

de teller op 565.

Een van de gemeenten die op vergelijk-

bare manier werkt, is de gemeente Vee-

nendaal. Als een persoonsgerichte aanpak 

van een overlastgevende jongere geen 

resultaat oplevert, gaat de gemeente over 

tot de inzet van een interventieteam. 

Dit team bestaat uit de gemeentelijke 

basisadministratie, dienst Werk en 

 Inkomen, de Belastingdienst, politie en 

woningcorporaties. Het interventieteam 

bezoekt de jongere, maar ook de familie 

of vrienden in zijn/haar omgeving.

betrokkenheid burgemeester

In de gemeenten Vlagtwedde en Stads-

kanaal gaat de burgemeester, samen met 

jongerenwerk en politie, persoonlijk het 

gesprek aan met de jongeren. Deze werk-

wijze blijkt daar een van de succes-

factoren bij de plaatselijke aanpak van 

jeugdbendes. Tegelijkertijd zijn ook de 

gemeentelijke afdeling sociale zaken en 

scholen nauw betrokken bij de aanpak. 

De persoonlijke aandacht van de burge-

meester werkt positief: de jongeren waar-

deren zijn aanwezigheid. In de ogen van 

de jongeren is de burgemeester een per-

soon die ertoe doet. Door het organiseren 

21 van de 50 experts uit het deskundigen

panel die het Centrum voor Criminaliteits-

preventie en Veiligheid heeft ondervraagd, 

schatten in dat er voor de groep licht 

verstandelijk gehandicapte jongeren met 

crimineel gedrag onvoldoende aandacht 

en hulp beschikbaar is. Volgens acht 

deskundigen is er voldoende aandacht 

en hulp aanwezig en 21 experts weten 

het niet. 

Wel benadrukken deskundigen dat de 

stelling niet juist hoeft te zijn, dat de 

omvang van de groep licht verstandelijk 

gehandicapte jongeren met crimineel 

gedrag toeneemt. Meer onderkenning van 

het probleem en een groeiende aandacht 

voor deze groep jongeren hoeft niet te 

betekenen dat ook de problematiek 

 verergert. LVG-jongeren zijn geen nieuw 

fenomeen, maar door grotere belang-

stelling wel beter zichtbaar. Sommige 

experts wijzen er wel op dat bezuinigin-

gen op voorzieningen en hulp voor deze 

groep slecht kunnen uitpakken.

aanpakken

aanpak top600

Met een groepsgerichte, dadergerichte 

en domeingerichte aanpak wordt jeugd-

criminaliteit op een integrale wijze 

 bestreden. Lokaal zijn er verschillende 

voorbeelden van dadergerichte aanpakken. 

Met de veelbelovende Aanpak Top600 wil 

de gemeente Amsterdam de 600 meest 

criminele jongeren en jong volwassenen 

van de straat en uit de criminaliteit halen. 

Bij deze aanpak werken meer dan 30 par-

tijen met elkaar samen, waaronder de 

politie, het OM, de reclassering, jeugd-

zorg, GGD en de Dienst Werk en Inkomen. 
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van vervolggesprekken controleren de 

partijen of de jongeren afspraken nako-

men. De minister van Veiligheid en  Justitie 

vindt deze werkwijze een goed voorbeeld 

voor een succesvolle aanpak bij andere 

gemeenten. In grotere steden kan de 

burgemeester een andere gemeente-

functionaris de gesprekken met de 

 jongere laten voeren. 

Een blauwdruk van de aanpak is beschik-

baar op de wegwijzer Jeugd en Veiligheid.

straatcoaches

Een andere manier om jeugdoverlast 

tegen te gaan en criminaliteit onder 

 jongeren te voorkomen, is de inzet van 

straatcoaches. De Stichting Aanpak Over-

last Amsterdam (SAOA) maakt sinds eind 

2012 deel uit van de database Aanpakken 

jeugdgroepen. Dat betekent dat deskun-

digen een positief oordeel hebben gege-

ven over uitgangspunten, effectiviteit en 

toepasbaarheid van de aanpak. 

Interventieteams van de SAOA bestaan 

uit straatcoaches die jongeren op straat 

aanspreken op hun gedrag. Gezinsbezoe-

kers confronteren ouders achter de voor-

deur met het overlastgevende gedrag van 

hun kind(eren). Samen met de jongere en 

ouders maken zij afspraken en laten daar-

bij het gedrag van broertjes en zusjes niet 

buiten beschouwing. 

Uit onderzoek van Significant blijkt dat 

straatcoaches en gezinsbezoekers bijdra-

gen aan de afname van jeugdoverlast en 

het aantal jeugdgroepen in Amsterdam.56 

Door informatie over jongeren aan te 

leveren, stellen zij ook andere ketenpart-

ners in staat op te treden of zorg te bie-

den. De straatcoach en gezinsbezoeker 

hebben een permanente rol gekregen en 

vullen het grijze gebied tussen politie en 

jongerenwerk. Straatcoaches en gezins-

bezoekers zijn in staat de doelgroep, de 

ene keer jongeren en de andere keer 

ouders, aan te spreken. Omdat het werk 

van straatcoaches niet altijd bekend is bij 

bewoners, ondernemers en sommige 

professionals, is de interventie soms 

minder effectief. 

Ook de gemeentelijk ombudsman van 

Amsterdam constateert dat straatcoaches 

een zinnige bijdrage leveren aan het sig-

naleren en tegengaan van jeugdoverlast.57 

Wel moeten straatcoaches zich meer 

concentreren op werkelijk overlastge-

vende jongeren in plaats van jongeren die 

normaal gedrag vertonen. Ook adviseert 

de ombusman de aanleiding en noodzaak 

voor een gezinsbezoek van tevoren vol-

doende vast te leggen. Zo kunnen gezins-

bezoekers beter uitleggen waarom zij voor 

de deur staan. Ander onderzoek van DSP-

groep benadrukt ook het belang van 

duidelijke en realistische doelstellingen 

voor straatcoaches.58

56 P. Tazelaar, P. Lolkema, A. Walberg en M. Batterink, 
Evaluatie straatcoaches en gezinsbezoekers, 
Significant, Barneveld, 2012

57 Straatcoaches in opspraak. Aanpak overlast 
onderzocht, Gemeentelijke Ombudsman Amsterdam, 
Amsterdam, 2011

58 L. Loef, K. Schaafsma en N. Hilhorst, Aanspreken 
op straat. Het werk van de straatcoach in al zijn 
verschijningsvormen, Politie & Wetenschap / DSP-
groep, Apeldoorn / Amsterdam, 2012
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zintuigbeïnvloeding

Dat partijen niet alleen heil zien in een 

groepsgerichte en dadergerichte aanpak 

bewijzen de interventies met licht, kleur, 

geluid en geur in het publieke domein. 

Vooral buiten de landsgrenzen zijn er 

voorbeelden van zintuigbeïnvloeding om 

jongerenoverlast te verminderen. In Enge-

land probeert de gemeente Middlesbrough 

met varkenspoep een groep overlast-

gevende jongeren te verjagen. België en 

Frankrijk zetten hiervoor klassieke muziek 

in. Roze lampen, die ook acne beter zicht-

baar maken, moeten in Groot-Brittannie 

een eind maken aan de overlast van hang-

jongeren. Ook pratende camera’s moeten 

jongeren verleiden een andere hangplek te 

zoeken. De welbekende mosquito heeft in 

Rotterdam zijn langste tijd gehad. Van 

de 37 apparaten zijn er de afgelopen jaren 

33 verwijderd. Anders dan vroeger is het 

plaatsen van een mosquito nu de bevoegd-

heid van de Rotterdamse burgemeester. 

Hij wil de mosquito alleen nog als laatste 

redmiddel inzetten.

Ondanks soms positieve ervaringen, 

ontbreekt het nog vaak aan systemati-

sche evaluaties van interventies met licht, 

kleur, geluid en geur. Uit onderzoek van de 

Landelijke expertisegroep veiligheidsper-

cepties blijkt dat jongeren zich bij hun 

keuze voor een hangplek laten afstoten 

door licht dat zij onprettig vinden. Licht 

dat zij als aangenaam beleven, trekt hen 

juist aan.59

59 Marnix Eysink Smeets, Koen van ’t Hof en Henk-Jelle 
Zandbergen, Zintuigbeïnvloeding en Veiligheid, 
Landelijke expertisegroep veiligheidspercepties, 
Amsterdam, 2012

matrix vroegsignalering
Prioriteit van het kabinet-Rutte-

Asscher is risicogedrag tijdig te 

 signaleren en criminele carrières te 

voorkomen. Vroegsignalering helpt 

om probleem- en/of delictgedrag van 

kinderen zo vroeg mogelijk in het 

vizier te krijgen. Het kan verhinderen 

dat een jongere in een jeugdgroep 

(verder) afglijdt naar crimineel 

gedrag. Omdat het soms onduidelijk 

is wat de rollen van betrokken instan-

ties zijn, ontwikkelde het CCV de 

Matrix Vroegsignalering. Dit instru-

ment biedt een overzicht van de rollen 

van de verschillende partners en hun 

taken en verantwoordelijk heden.

De matrix is vooral gericht op 

gemeenteambtenaren die de regierol 

hebben bij de aanpak van kinderen of 

jongeren in een jeugdgroep. Zij krij-

gen door de matrix aanwijzingen op 

wie ze een beroep kunnen doen bij 

de aanpak van specifieke (groepen) 

jongeren. Ook andere organisaties die 

betrokken zijn bij vroegsignalering 

kunnen de matrix gebruiken.
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toekomst perspectief

Er is veel aandacht voor jongeren als dader 

van geweld. Jongeren hebben echter ook 

een grotere kans slachtoffer te worden 

van geweld dan volwassenen. De Vrije 

Universiteit heeft daarom onderzoek 

gedaan naar de risicofactoren en kenmer-

ken van slachtoffers van geweld en de 

relatie met daderschap.60

Uit de studie blijkt dat daders het meeste 

risicogedrag vertonen. Wel valt op dat ook 

slachtoffers relatief veel risicogedrag 

laten zetten. Sommige jonge slachtoffers 

van geweld worden vaker slachtoffer of 

ontwikkelen zich tot dader. Daarnaast 

durven veel slachtoffers de stap naar 

aangifte niet te maken. Daarom is het 

volgens de onderzoeker van belang dat 

deze groep voldoende aandacht krijgt. 

Met een aanpak gericht op jonge slacht-

offers van geweld zou winst te behalen 

zijn. Er zijn minder inspanningen nodig 

om deze groep van geweld te weerhouden 

dan bijvoorbeeld gewelddadige veelple-

gers. Dit zou kunnen leiden tot een reduc-

tie van herhaaldelijk slachtofferschap en 

tot minder potentiële daders. In een tijds-

geest waarin veel aandacht is en blijft 

voor slachtoffers past dit goed.

60 Valerie Peeck, Jonge slachtoffers, jonge daders? Een 
onderzoek naar de risicofactoren en kenmerken van 
slachtoffers van geweld en de relatie met daderschap, 
Boom Lemma, Den Haag, 2012
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geregistreerde verdachten
op jaarbasis 2005-2011 (x1.000) 

Bron: Criminaliteit en 
Rechtshandhaving 2011 (CBS)

 Geregistreerde verdachten (m) 12-17 jaar Geregistreerde verdachten (v) 12-17 jaar Totaal geregistreerde verdachten 12-17 jaar
"2005" 81,957 16,502 98,459
"2006" 81,355 16,616 97,971
"2007" 77,637 17,128 94,765
"2008" 68,73 15,341 84,071
"2009" 57,106 13,187 70,293
"2010" 48,609 11,928 60,537
"2011" 43,594 10,222 53,816

 Geregistreerde verdachten (m) 12-17 jaar Geregistreerde verdachten (v) 12-17 jaar Totaal geregistreerde verdachten 
12-17 jaar
"2005" 81,957 16,502 98,459
"2006" 81,355 16,616 97,971
"2007" 77,637 17,128 94,765
"2008" 68,73 15,341 84,071
"2009" 57,106 13,187 70,293
"2010" 48,609 11,928 60,537
"2011" 43,594 10,222 53,816
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4.1 Geregistreerde minderjarige verdachten op jaarbasis 2005-2011 (x1.000)

Toelichting 

In de periode tussen 2005 en 2011 is de jeugd-

criminaliteit onder jongeren tussen de  

12-17 jaar gedaald. Onder meisjes daalt  

het aantal geregistreerde minderjarige  

verdachten minder sterk.
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5. criminaliteit 
onder alloch
tone jongeren

In 2010 heeft de rijksoverheid zich tot doel gesteld de 

overlast, criminaliteit, schooluitval en werkloosheid 

onder Marokkaans-Nederlandse jongeren te verminde-

ren. Om dat te realiseren, hebben het Rijk, de VNG en 

22 gemeenten waar veel overlastgevende en criminele 

Marokkaans-Nederlandse jongeren wonen, in 2009 de 

handen ineengeslagen. Onder de noemer ‘Grenzen stel-

len en perspectief bieden’ zijn in de periode 2009-2012 

extra capaciteit en middelen vrijgemaakt. Alles met als 

doel problemen onder Marokkaans-Nederlandse jonge-

ren te verminderen. In 2012 is het samenwerkingsver-

band, en daarmee ook de extra capaciteit en middelen, 

beëindigd. Hoe gaat het nu met Marokkaanse, maar ook 

Antilliaanse, jongeren? 

terug naar inhoud



Marokkaanse jongeren in de verdachten-

populatie.

onderwijs en werk

Bij allochtone jongeren treden gunstige 

en ongunstige ontwikkelingen naast 

elkaar op. Vooral op het gebied van onder-

wijs zijn er positieve ontwikkelingen 

zichtbaar. In 2012 volgden meer Marok-

kaans-Nederlandse jongeren van 12 t/m 

22 jaar voortgezet onderwijs ten opzichte 

van 2009.65 Het aandeel jongeren van 

18 tot 25 jaar dat over een startkwalificatie 

beschikt is tussen 2001 en 2011 vooral 

onder jongeren van niet-westers alloch-

tone herkomst toegenomen.

Naast een stijgend opleidingsniveau 

onder migranten signaleert het SCP ook 

ongunstige ontwikkelingen, bijvoorbeeld 

het hoge werkeloosheidspercentage en de 

stijgende uitkeringsafhankelijkheid onder 

niet-westerse migranten.66 Uit cijfers van 

het CBS blijkt dat de werkloosheid onder 

migrantenjongeren twee tot drie maal 

hoger is dan de werkloosheid onder 

autochtone jongeren. In de periode tus-

sen 2008 en 2011 is de werkloosheid onder 

niet-westerse allochtonen werk lozen elk 

jaar gestegen: van 15 procent in 2007 naar 

23 procent in 2011. Vooral de werkloosheid 

onder Antilianen is in 2011 sterk gestegen 

ten opzichte van het jaar ervoor. Tussen 

1997 en 2007 was de  positie op de arbeids-

markt van migrantenjongeren nog sterk 

verbeterd.

65  J. de Boom, P. van Wensveen, P. Hermus, A. Weltevrede 
en M. van San. Marokkanse Nederlanders 2012, Risbo, 
Erasmus Universiteit, Rotterdam, 2012

66 Mérove Gijsberts, Willem Huijnk en Jaco Dagevos, 
Jaarrapport Integratie 2011, Sociaal en Cultureel 
Planbureau, Den Haag, 2011
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Dat er nog steeds sprake is van hardnek-

kige problematiek bij allochtone jongeren 

blijkt uit een onderzoek naar de positie van 

Marokkaans-Nederlandse en Antilliaans-

Nederlandse jongeren in 2012.61 62 Net als 

tijdens de nulmeting in 2009 waren deze 

jongeren in 2012 nog altijd oververtegen-

woordigd in de groepen voortijdig 

 schoolverlaters, werkzoekenden, uit-

keringsontvangers, verdachten van een 

misdrijf en jongeren die in aanraking zijn 

gekomen met politie. Bij Marokkaans-

Nederlandse jongeren lijkt de hardnekkige 

problematiek iets minder groot. Wel 

waren zij in 2012 relatief vaker verdachte 

van een misdrijf dan Antilliaans-Neder-

landse jongeren. Een relatief hoog aan-

deel van de verdachte jongeren uit beide 

groepen was in 2012 meerpleger of 

 veelpleger.

In 2012 waren Marokkaans-Nederlandse 

jongeren iets minder vaak verdachten dan 

in 2009.63 Een vergelijkbare ontwikkeling 

maken cijfers van het CBS duidelijk.64  

In 2010 waren 72 van elke 1.000 jongeren 

met een Marokkaanse herkomst als ver-

dachte aangehouden. Vijf jaar eerder was 

dit aantal nog 90 per 1.000. Dat betekent 

dat de problemen in de periode tussen 

2005 en 2010 zijn afgenomen. In het bij-

zonder jongens tussen 15 en 17 jaar zorgen 

voor een oververtegenwoordiging van 

61 J. de Boom, P. van Wensveen, P. Hermus, A. Weltevrede 
en M. van San. Antilliaanse Nederlanders 2012, Risbo, 
Erasmus Universiteit, Rotterdam, 2012

62 J. de Boom, P. van Wensveen, P. Hermus, A. Weltevrede 
en M. van San. Marokkanse Nederlanders 2012, Risbo, 
Erasmus Universiteit, Rotterdam, 2012

63 J. de Boom, P. van Wensveen, P. Hermus, A. Weltevrede 
en M. van San. Marokkanse Nederlanders 2012, Risbo, 
Erasmus Universiteit, Rotterdam, 2012

64 M.M. van Rosmalen, S.N. Kalidien, N.E. de Heer-de 
Lange, Criminaliteit en rechtshandhaving 2011, CBS, 
WODC, Raad voor de rechtspraak, Den Haag, 2012

trendsignalement 201354

www.hetccv-trends.nl



Marokkaans-Nederlandse achtergrond 

bestaan, is deze afname wel minder sterk. 

Opvallend is dat in 2011/2012 meer (vooral 

Marokkaanse) jongeren bekend zijn bij de 

hulpverlening dan de jaren ervoor. Marok-

kaans-Nederlandse jongeren lijken ook 

meer problemen te hebben dan andere 

jongeren.

Ruim de helft van het deskundigen

panel onderkent dat jeugdoverlast in 

de 22 gemeenten ook onder jeugdgroepen 

is afgenomen die voor het merendeel 

bestaan uit Marokkaans-Nederlandse 

risicojongeren. 10 procent van de experts 

ziet deze afname niet en de overige des-

kundigen weten het niet. Volgens een 

aantal deskundigen is de daling van over-

last een gevolg van een verbeterde inte-

gratie onder allochtone jongeren. Wel 

wijzen sommige panelleden erop dat 

minder overlast niet betekent dat ook 

(zware) criminaliteit onder allochtone 

jongeren daalt. 

aanpakken

samenwerkingsverband aanpak 
marokkaansnederlandse risicojongeren

De 22 gemeenten uit het Samenwerkings-

verband aanpak Marokkaans-Nederland-

se risicojongeren hebben zich vooral 

geconcentreerd op de thema’s ‘overlast’ 

en ‘criminaliteit’. Dat blijkt uit een onder-

zoek naar specifieke inspanningen en 

recente resultaten van de 22 gemeenten 

jongerenoverlast

Jongerenoverlast in de 22 gemeenten 

van het Samenwerkingsverband aanpak 

Marokkaans-Nederlandse risicojongeren 

is in 2011/2012 afgenomen ten opzichte 

van 2009/2010. Dat blijkt uit onderzoek 

van onderzoeksbureau Intraval naar de 

ontwikkeling van jeugdoverlast in de 

betreffende gemeenten.67 Ook is sprake 

van minder ernstige overlast. Deze trend 

tekent zich ook, alhoewel in mindere 

mate, af bij jeugdgroepen die voor het 

merendeel bestaan uit Marokkaans-

Nederlandse risicojongeren. 

Dat de jongerenoverlast afneemt, blijkt 

volgens de onderzoekers onder meer uit 

een afname van het aantal hinderlijke, 

overlastgevende en criminele groepen 

tussen 2009-2011. Bij groepen die voor 

minstens de helft uit jongeren met een 

67 A. van Burik, C. Hoogeveen, J. Snippe, A. Kruize en 
M. Bruinsma, Ontwikkeling jeugdoverlast in de 
22 gemeenten van het samenwerkingsverband 
aanpak Marokkaans-Nederlandse Risicojongeren, 
Van Montfoort/Intraval, Woerden, 2012

Toon van der Heijden,
OM Parket Generaal

‘ De integratie van 
allochtone jongeren gaat 
steeds beter. Er komen 
weinig probleemjongeren 
bij. Allochtonen van 
de tweede generatie 
veroorzaken veel meer 
problemen dan die van 
de derde generatie.’
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marokkaanse rolmodellen

In 2012 zijn in Amsterdam enkele Marok-

kaans-Nederlandse jeugddelinquenten 

gekoppeld aan een rolmodel van dezelfde 

afkomst. In een pilotproject werkten het 

Openbaar Ministerie en de Raad voor de 

Kinderbescherming met elkaar samen. 

Ondanks dat het OM nog geen harde 

conclusies kan trekken geeft het project 

aanleiding tot voorzichtig enthousiasme.

Zowel de jeugddelinquent als het rolmo-

del namen deel op vrijwillige basis. Onder 

rolmodellen bestond verbazend veel 

animo om mee te werken. Deze ‘buddies’ 

moesten bereid zijn in een periode van 

een maand eens per week een gezamen-

lijke activiteit met de jongere te onder-

nemen. Gezamenlijk bezochten zij 

van het Samenwerkingsverband.68

Het onderzoek maakt duidelijk dat bijna 

alle gemeenten een groepsaanpak hebben 

ontwikkeld, casusoverleg hebben georga-

niseerd en toezichthouders (zoals straat-

coaches) hebben ingezet. Minder 

prioriteit bij gemeenten hadden de 

 thema’s ‘school’ en ‘werk’.

68 Marion Vijghen, Hoe specifiek is regulier beleid (en 
andersom)? Een inventarisatie van de specifieke 
inspanningen en recente resultaten van de 
tweeëntwintig gemeenten van het Samenwerkings-
verband Marokkaans-Nederlandse risicojongeren, 
Coördinatie Samenwerkingsverband aanpak 
Marokkaans-Nederlandse risicojongeren, 2011
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onderwijsvolgende jongeren of jongeren met 
een startkwalificatie (18 tot 25 jaar) naar herkomst

Toelichting

Vooral het aandeel niet-westerse 

allochtone jongeren dat onderwijs 

volgt of over een startkwalificatie 

beschikt is sinds 2001 gestegen.

5.1  Onderwijsvolgende jongeren of jongeren met  een startkwalificatie  
(18 tot 25 jaar) naar herkomst 
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matrix nazorg

Een relatief hoog aandeel van de 

verdachte Marokkaanse en Antilli-

aanse jongeren is meerpleger of 

veelpleger en gaat dus regelmatig 

opnieuw in de fout. Overigens is 

recidive onder alle criminele jongeren 

hoog: 80 procent vervalt in oud 

gedrag. Elk jaar keren 2.500 jongeren 

uit een jeugdinrichting terug naar 

hun gemeente van herkomst. Bij hun 

terugkeer in de maatschappij onder-

vinden zij verschillende hindernissen, 

waardoor de kans toeneemt dat zij 

recidiveren. Vervolghulp en zorg aan 

jeugdigen die uitstromen uit een 

Justitiële Jeugdinrichting is dan  

ook essentieel. 

Met deze kennis in het achterhoofd 

heeft het Centrum voor Criminaliteits-

preventie en Veiligheid de Matrix 

Nazorg ontwikkeld.69 De matrix biedt 

een overzicht van de rollen, taken en 

verantwoordelijkheden die de ver-

schillende partners in het nazorgtra-

ject hebben.

69 www.wegwijzerjeugdenveiligheid.nl/ 
criminele_jongeren/nazorg

bijvoorbeeld een rechtbank of een muse-

um. Het OM overweegt het project in de 

toekomst op bredere schaal onderdeel te 

maken van de werkwijze.

cultuursensitieve benadering

Aanwezigen op een VNG-themasessie 

pleitten voor een andere aanpak van 

Marokkaans-Nederlandse jongeren. 

Gemeenten moeten kiezen voor een meer 

cultuursensitieve benadering in plaats 

van een cultuurspecifieke aanpak. De 

cultuurspecifieke aanpak baseert zich op 

de gedachte dat kenmerkende aspecten 

uit de Marokkaanse cultuur van ouders en 

overlastgevende jongeren samenhangen 

met overlastgevend gedrag van deze 

jongeren. Bij een cultuursensitieve bena-

dering staat de cultuur niet centraal in de 

aanpak van Marokkaans-Nederlandse 

jongeren, maar is hiervoor wel aandacht 

bij de uitvoering ervan. Evidence-based 

interventies moeten daarbij het uitgangs-

punt zijn. 

Onderzoek van het Verwey-Jonker Insti-

tuut naar de kosten en baten van preven-

tie en repressie sluit hierbij aan. Om echt 

kosteneffectief te kunnen zijn, moet een 

interventie volgens de onderzoekers 

allereerst bewezen effectief zijn. Sensitivi-

teit voor cultuur is daarbij een belangrijke 

voorwaarde. Ook blijken interventies 

gericht op een etnisch homogene groep 

vier maal zo effectief als interventies 

gericht op een gemengde groep. Verder 

blijkt uit het onderzoek dat preventieve 

interventies voor risicojongeren lonen in 

vergelijking met interventies die zich 

richten op de bredere jeugd. 
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toekomst perspectief

Bij de aanpak van Marokkaanse risico-

jongeren staan jongens meestal vol in de 

schijnwerpers. Natuurlijk is ook een aan-

zienlijk deel van de Marokkaanse jongeren 

meisje. Tijdens een themasessie van het 

Samenwerkingsverband aanpak Marok-

kaans-Nederlandse risicojongeren 

 stonden mogelijke problemen onder 

Marokkaans-Nederlandse meisjes 

 centraal.

Uit de themasessie blijkt dat over Marok-

kaanse meisjes een positiever beeld 

bestaat. Zij doen hun best op school en 

veroorzaken weinig problemen. Trees Pels, 

bijzonder hoogleraar ‘Opvoeden in de 

multi-etnische stad’ aan de Vrije Universi-

teit van Amsterdam, signaleert echter dat 

gedragsproblemen bij Marokkaanse mei-

den toenemen. Deze uiten zich vaak in de 

vorm van risicogedrag en criminaliteit. 

Moeten gemeenten voor de positieve en 

evenwichtige ontwikkeling van Marok-

kaanse meiden specifiek beleid voor deze 

groep ontwikkelen?
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6. overvallen

Innovatief cameratoezicht, slimme volgsystemen (track 

& trace), handige methoden voor  cashmanagement, 

verdachten die op grote digitale schermen worden ver-

toond en de politie die helikopters inzet. Het is slechts 

een greep uit de maatregelen die overheid en bedrijfs-

leven nemen bij de aanpak van overvallen. Dat ook bur-

gers een steeds grotere rol krijgen in de strijd tegen 

overvallen was al te lezen in het Trendsignalement 2012. 

In 2011 leidde een campagne van Meld Misdaad Anoniem 

in het kader van overvallen zelfs tot 42 procent meer tips 

dan het jaar ervoor. Daarnaast mag de Taskforce over-

vallen niet onbenoemd blijven. Deze succesvolle Task-

force blijft nog actief tot en met het najaar van 2013. 

De laatste jaren is sprake van een daling van het aantal 

overvallen op ondernemers. Dat is mede te danken aan 

de intensieve aanpak van zowel overheid, bedrijfsleven 

als burgers. Bij het kabinet Rutte-Asscher blijven over-

vallen hoog op de agenda staan: in de strafrechtsketen is 

hiervoor bijzondere aandacht.

terug naar inhoud



Het CCV heeft aan de leden van het des

kundigenpanel gevraagd of zij denken 

dat de afname van het aantal overvallen 

op juweliers doorzet. 22 van de 50 panel-

leden denken dat deze positieve ontwik-

keling aanhoudt. Vier deskundigen 

voorzien geen continuering van deze prille 

trend en bijna de helft van de panel weet 

het simpelweg niet. Volgens deskundigen 

is de daling te danken aan de maatregelen 

die juweliers nemen om hun winkel te 

beveiligen. Juweliers zijn zich, onder meer 

door voorlichting, meer bewust van de 

gevaren en zijn bereid in veiligheid te 

investeren. Wel is het van belang dat de 

aandacht van juweliers en politie niet 

verslapt. Verschillende deskundigen 

wijzen op het risico van het waterbedef-

fect: overvallers zouden hun werkterrein 

kunnen verplaatsen naar bijvoorbeeld 

woningen. Daarnaast nuanceren enkele 

experts de cijfers. Het in verhouding klei-

ne aantal overvallen op juweliers maakt 

het lastig om van betrouwbare trends te 

kunnen spreken.

type overvallen

Er zijn geen aanwijzingen dat het op grote 

schaal plegen van overvallen in Nederland 

door professionele en georganiseerde 

bendes zal toenemen. Dit concludeert het 

Korps landelijke politiedienssten (KLPD) in 

een onderzoek dat in het kader van het 

Nationaal Dreigingsbeeld 2012 is opge-

steld.71 Uit de analyses van de politie blijkt 

dat de meeste overvallen op dit moment 

zogenoemde ‘hit-and-run-overvallen’ 

(een overval waarbij de daders zonder al te 

71 Dorien van Nobelen en Sally Mesu, 
Bedrijfscriminaliteit. Verslag van een onderzoek voor 
het Nationaal Dreigingsbeeld 2012, KLPD, Zoetermeer, 
2012
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daling overvallen

Uit cijfers van de politie blijkt dat het 

aantal overvallen in 2012 is gedaald naar 

1.982.70 Dat is een afname van 32 procent 

ten opzichte van 2009. Ook in vergelijking 

met 2011 is het aantal overvallen afgeno-

men met 13 procent. Hiermee ligt het 

kabinet op koers om, samen met alle 

relevante partners, het aantal overvallen 

eind 2014 onder het niveau van 2006 te 

brengen (toen 1.900). Het ophelderings-

percentage van overvallen is licht geste-

gen: van 30 procent in 2011 naar 31 procent 

in 2012 (peildatum januari van het kalen-

derjaar). Uit de cijfers over 2012 blijkt ook 

dat de verdachtenratio (berekend als het 

aantal aangeleverde verdachten gedeeld 

door het aantal gepleegde overvallen  

in dezelfde periode) is gestegen. Dat  

duidt op een meer effectieve opsporing 

door politie.

De politiecijfers laten zien dat er in alle 

sectoren sprake is van een positieve trend. 

Overvallen in de detailhandel en horeca, 

sectoren die traditiegetrouw vaak doelwit 

zijn van overvallers, zijn in 2012 met res-

pectievelijk 12 en 8 procent gedaald verge-

leken met het jaar ervoor. Enige negatieve 

uitzondering zijn supermarkten: het 

aantal overvallen op supermarkten steeg 

van 178 in 2011 naar 183 in 2012. Ten opzich-

te van 2009 zijn echter ook supermarkten 

minder vaak overvallen. De forse inzet op 

het terugdringen van overvallen bij juwe-

liers werpt zijn vruchten af: in 2012 lag het 

aantal overvallen in deze branche ruim 

een derde lager dan in 2011.

,

70 Landelijke overvalcoordinatie nieuwsbrief, Openbaar 
Ministerie en Politie, editie 3, d.d. 3 januari 2013
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aanpakken

taskforce overvallen

In Nederland zijn diverse initiatieven 

genomen voor de aanpak van overvallen. 

Van groot belang in dit verband is vanzelf-

sprekend de Taskforce Overvallen. Deze 

Taskforce, in 2009 ingesteld en ook al 

prominent aanwezig in het Trendsignale-

ment 2012, blijft nog actief tot en met het 

najaar van 2013. De vier private partijen 

die deelnemen aan de Taskforce (Detail-

handel Nederland, Koninklijke Horeca 

Nederland, VNO-NCW en MKB-Nederland) 

willen ervoor zorgen dat meer bedrijven 

preventieve maatregelen tegen overvallen 

nemen. Andere initiatieven in het land 

lopen uiteen van campagnes gericht op 

jongeren, subsidieregelingen en innova-

tieve camerasystemen.

live view

Een van die innovatieve camerasystemen 

is Live View. Het systeem zorgt ervoor dat 

de politie via bewakingscamera’s direct 

kan meekijken tijdens een overval op een 

winkel of horecaonderneming. Live View 

stuurt een overvalmelding van een aan-

gesloten winkel of bedrijf door naar de 

particuliere alarmcentrale. De particuliere 

alarmcentrale oordeelt of er daadwerkelijk 

sprake is van een overval. Als dat zo is, 

krijgt de politiemeldkamer direct de 

beschikking over de livebeelden. Politie-

medewerkers maken vervolgens een 

inschatting van de situatie en komen in 

actie. Volgens minister Opstelten van 

Veiligheid en Justitie vergroot Live View 

de pakkans van overvallers.

veel voorbereiding snel toeslaan en weer 

verdwijnen) zijn, die plaatsvinden in 

de eigen regio. Het aantal ‘hit-and-run-

 overvallen’ is de laatste jaren niet 

 toegenomen. 

Sinds 2009 signaleert het KLPD een ver-

schuiving van het type ramkraken.72 

 Ramkraken op bedrijven en winkels 

maken steeds vaker plaats voor plof-

kraken. Bij plofkraken gebruiken criminelen 

doorgaans gas om een geldautomaat op 

te blazen. Media berichtten in 2012 dat 

banken steeds vaker pinautomaten ver-

wijderen vanwege het gevaar voor de 

omwonenden bij een ram- of plofkraak. 

Ram- of plofkraken beschadigen vaak ook 

een deel van het gebouw waaraan de 

pinautomaat is bevestigd. Als in het 

gebouw woningen zijn ondergebracht 

is sprake van instortingsgevaar.

72 Dorien van Nobelen en Sally Mesu, 
Bedrijfscriminaliteit. Verslag van een onderzoek voor 
het Nationaal Dreigingsbeeld 2012, KLPD, Zoetermeer, 
2012

Martijn Wildeboer 
Hoofdbedrijfschap Detailhandel

‘ Door ondernemers beter 
voor te lichten over de 
gevaren van overvallen, 
nemen zij steeds meer 
maatregelen om over-
vallen te voorkomen.’
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regiemodel draagt bij aan het voorkomen 

van overvallen en straatroof. 

subsidieregeling veiligheid kleine bedrijven

De subsidieregeling Veiligheid Kleine 

Bedrijven (VKB) ondersteunde onder-

nemers om slimme preventie- en beveili-

gingsmaatregelen te nemen die overvallen 

en andere vormen van criminaliteit helpen 

voorkomen. Eind 2011 had ongeveer  

10 procent van de kleine bedrijven in de 

detailhandel en horeca hiervan gebruik-

gemaakt. Dit blijkt uit een evaluatie van 

deze tijdelijke subsidieregeling in 2011 door 

DSP-groep.73 Het onderzoek maakt duide-

lijk dat ondernemers door de subsidierege-

ling meer investeerden dan aan subsidie is 

verstrekt. Ongeveer een op de drie onder-

nemers gaf meer geld uit dan noodzakelijk 

was om voor subsidie in aanmerking te 

komen. Vooral elektronische maatregelen, 

zoals camera’s, waren in trek. Niet duidelijk 

is of bij deelnemende ondernemers het 

aantal incidenten is afgenomen.

aanpak veiligheid kleine bedrijven

Het ministerie van Veiligheid en Justitie 

heeft het CCV in 2012 opdracht gegeven 

een nieuwe Aanpak Veiligheid Kleine 

Bedrijven op te zetten74. Vanaf begin 2013 

starten het CCV en het Hoofdbedrijfschap 

Detailhandel (HBD) met deze nieuwe 

aanpak. De regeling is gekoppeld aan het 

Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) en 

bevat een gestandaardiseerde veiligheids-

scan. Daarnaast werkt een vaste groep 

onafhankelijke adviseurs met vaste pak-

73 Han Bruinink, Carolien van den Handel en Paul van 
Soomeren, Evaluatie subsidieproject Veiligheid Kleine 
Bedrijven, DSP-groep, Amsterdam, 2012 

74 www.hoeveiligisuwzaak.nl/vkb

Ondanks innovatieve camerasystemen, 

voorlichtingscampagnes en de inzet van 

politie, toezichthouders en particuliere 

beveiligers, kunnen ondernemers nog 

steeds te maken krijgen met overvallen. 

Het ministerie van Veiligheid en Justitie 

stuurt aan op een optimaal regiemodel 

voor winkelcentra. Daarom ontwikkelde 

het Programma Gewelddadige Vermo-

genscriminaliteit van het ministerie van 

Veiligheid en Justitie, samen met Anders-

son Elffers Felix (AEF), het regie model 

‘Slim Samen Toezien’. Daarbij werken 

politie, gemeentelijke toezichthouders, 

ondernemers, beheerders en particuliere 

beveiligers nauw samen en stemmen zij 

de efficiënte inzet van toezicht beter met 

elkaar af. Dit model moet de coördinatie 

van de inzet van politie, toezichthouders 

en particuliere beveiligers verbeteren. 

‘Slim Samen Toezien’ bevat een samen-

werkingsconvenant, dat berust op 

afstemming van de inzet en de informa-

tiesturing. De gemeente is hierbij verant-

woordelijk voor de coördinatie. Het 

Peter Versteegh 
Politie, Eenheid Den Haag

‘ De goede beveiliging 
bij juweliers maakt het 
plegen van een overval 
natuurlijk steeds lastiger. 
Wij signaleren wel een 
ander type overvaller. 
Zo valt ons de toename 
van het aandeel aan-
gehouden, jeugdige 
overvallers op.’ 
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nazorg overvallen

In 2012 ontwikkelde het CCV het 

instrument Nazorg Overvallen.74 

Het instrument bevat een stappen-

plan dat samenwerking met andere 

partijen stimuleert en verschillende 

activiteiten op elkaar afstemt.

Met het stappenplan krijgen gemeen-

ten handvatten waarmee zij hun 

regierol kunnen nemen. 

Het stappenplan start met de voor-

bereidingen van de nazorg aan slacht-

offers van overvallen en eindigt met 

het daadwerkelijk verlenen van 

nazorg en de evaluatie. De belangrijk-

ste stap is om een draaiboek op te 

zetten, dat de te hanteren werkwijze 

beschrijft als er een overval plaats-

vindt. Ook geeft het instrument een 

overzicht van de betrokken partijen 

en de rol die zij hebben bij de nazorg 

aan slachtoffers van overvallen. Naast 

daadwerkelijke hulp aan het slacht-

offer vallen preventieve maatregelen 

om overvallen te voorkomen, onder 

meer in de nabije omgeving, ook 

onder nazorg.

75 www.hetccv.nl/instrumenten/nazorg-overvallen/
index

ketten aan veiligheids maatregelen. Kleine 

bedrijven in winkelgebieden en bedrijven-

terreinen waar in 2013 gestart wordt met 

een KVO, komen automatisch in aanmer-

king voor de  nieuwe regeling. Een onaf-

hankelijke veiligheidsadviseur voert dan 

gratis  veiligheidsscans uit.

keurmerk veilig ondernemen

Ook verlengt het ministerie van VenJ het 

project Keurmerk Veilig Ondernemen 

(KVO) in ieder geval tot 2015. Winkeliers 

in winkelgebieden met een KVO wordt 

elk jaar na de start van het keurmerk 

gevraagd hoe vaak het personeel in hun 

bedrijf het afgelopen jaar slachtoffer was 

van een beroving of roofoverval. Uit de 

cijfers daarover van het Hoofdbedrijf-

schap Detailhandel blijkt dat in KVO-

winkelgebieden het aantal overvallen met 

gemiddeld 38 procent is gedaald. Ook 

maken deze cijfers duidelijk dat het KVO 

een aantoonbaar positief effect heeft op 

veiligheidsgevoelens van ondernemers, 

de hoeveelheid inbraken en meldingen 

van vernieling.
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toekomst perspectief

De politie Rotterdam heeft in 2012 foto’s 

van verdachte overvallers vertoond op 

grote digitale schermen in het centrum 

van de stad. Hiermee wilde de politie 

onopgeloste overvallen opnieuw onder 

de aandacht brengen van het publiek. 

Hooligans die zich bij het Maasgebouw 

van De Kuip schuldig maakten aan open-

bare geweldpleging gingen de overvallers 

al voor. De overvallers hadden een paar 

dagen de tijd zich te melden. Degenen 

die zich niet meldden, kregen een plaats 

op het digitale scherm. In tegenstelling 

tot de hooligans, leverden de foto’s van 

overvallers geen bruikbare tips op.

Naming and shaming zorgt in zowel media 

als politiek vaak voor discussie over schen-

ding van privacywetgeving. Omdat privacy-

rechten zijn geschonden, legt de rechter 

nogal eens lagere straffen op.  Hebben 

initiatieven zoals in Rotterdam vanuit dat 

oogpunt toekomst in andere gemeenten? 
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Overvallen naar sector 2010 2011 2012 % - of +

Financiële instellingen 27 15 6 -60%

Transport 369 271 221 -18%

Horeca 382 348 319 -8%

Detailhandel 868 712 630 -12%

Groothandel 139 135 97 -28%

Medische en zorgsector 16 23 16 -30%

Overheidsinstellingen 4 0 1 100%

Woningen 767 768 692 -10%

Totaal 2572 2272 1982 -10%

Bron: KLPD

Toelichting:

De vanaf 2010 ingezette daling van het 

aantal overvallen zet ook in 2012 door.  

Ook is de procentuele toe- of afname in  

2012 zichtbaar ten opzichte van 2011.  

De gezamenlijke inzet van overheid en 

bedrijfsleven werpt daarmee zijn vruchten af. 

6.1 Overvallen op jaarbasis 2010-2012
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7. woning
inbraken en 
overvallen

Woninginbraken zijn in Nederland een probleem. Daar-

naast neemt het aantal woningovervallen af, maar stijgt 

het aandeel woningovervallen binnen het totale aantal 

overvallen. Een woninginbraak of woningoverval heeft 

grote impact op slachtoffers. Veilig wonen is dan ook een 

thema dat veel aandacht krijgt en verdient van overheid 

en burgers. De aanpak van woninginbraken is een 

 prioriteit van het kabinet Rutte-Asscher.

Dat er veel aandacht is voor deze vorm van High Impact 

Crime blijkt wel uit de diverse initiatieven voor inbraak-

preventie in verschillende gemeenten. Naast de inmid-

dels bekende praktijkvoorbeelden zoals ‘Het donkere 

dagen offensief’ en de campagne ‘Witte Voeten’, neemt 

inbraakpreventie ook diverse andere vormen aan. Zo 

krijgt woninginbraakbestrijding in Midden-Nederland 

vorm tijdens de ‘Week tegen Woninginbraak’. In die week 

zetten gemeente, politie en Openbaar Ministerie een 

menukaart van instrumenten in en vragen zij extra aan-

dacht voor de problematiek. Met de slogan ‘112, daar pak 

je inbrekers mee’ wil de politie de heterdaadkracht ver-

groten en benadrukken dat het alarmnummer 112 ook bij 

vermoedens van een mogelijke inbraak bereikbaar is. 

De gemeente Veenendaal heeft een top 20 van (vermeen-

de) woninginbrekers opgesteld. De top 6 daaruit krijgt 

een individuele aanpak van politie, gemeente en 

de andere partners in het veiligheidshuis. 

terug naar inhoud



sneller melden. Ook moet de politie bij 

verhoren van gepakte inbrekers tot de 

bodem uitzoeken of deze daders mogelijk 

betrokken zijn bij andere inbraken.

daders

Uit onderzoek van het KLPD blijkt dat 

inbrekers van steeds meer markten thuis 

zijn.79 Zij ontwikkelen zich in toenemende 

mate tot generalisten in plaats van speci-

alisten. Methodes van inbrekers variëren 

van het openbreken van deuren of ramen 

tot het inzetten van babbeltrucs.

Het KLPD schat in dat criminelen onge-

veer een kwart van de woninginbraken in 

georganiseerd verband plegen. Rondtrek-

kende dadergroepen zijn verantwoordelijk 

voor minimaal 14 procent van de door de 

politie opgeloste woning- en bedrijfs-

inbraken. Mobiele bendes zijn vooral 

afkomstig uit Polen, Litouwen en Roeme-

nië en plegen inbraken door heel Neder-

land of zelfs Europa. Ook onderzoekers 

van de Politieacademie concluderen dat  

er steeds meer georganiseerde dader-

groepen op het toneel verschijnen, die op 

grote schaal inbraken plegen.80 Wel blijven 

gelegenheidsdaders nog steeds verant-

woordelijk voor het grootste deel van de 

inbraken. Ook constateren de onderzoe-

kers dat er tegenwoordig minder sprake is 

van bepaalde hot times; inbrekers plegen 

niet meer perse inbraken als het donker  

is ( juist meer overdag) of alleen in de 

wintermaanden.

79 Sally Mesu en Dorien van Nobelen, Rapport 
Woningcriminaliteit. Verslag van een onderzoek voor 
het Nationaal dreigingsbeeld 2012, KLPD, Zoetermeer, 
2012

80 R.K. Klein Haneveld, S. Boes en N. Kop, 
Woninginbraken. Een onderzoek naar het fenomeen 
woninginbraken en mogelijke aanpak hiertegen, 
Politieacademie Lectoraat Criminaliteitsbeheersing & 
Recherchekunde, Apeldoorn, 2012

trends

woninginbraken

In de periode tussen 2005 en 2011 is het 

aantal woninginbraken toegenomen met 

16 procent.76 In 2011 registreerde de politie 

108.000 diefstallen (inbraak, inclusief 

diefstal uit box, schuur en garage) uit 

woningen, een stijging van 6 procent 

vergeleken met het jaar ervoor.

Volgens de Integrale Veiligheidsmonitor 

2011, die gebaseerd is op slachtoffergege-

vens, is het percentage woninginbraken 

de afgelopen jaren licht gestegen.77 Van 

de Nederlanders was in 2011 3 procent 

slachtoffer van (poging) tot inbraak. 

In 2008 was nog 2,5 procent van de Neder-

landers slachtoffer en in 2010 lag dat 

percentage op 2,7 procent. Ook het aan-

deel bewoners dat vindt dat woningin-

braak in de buurt vaak voorkomt is in de 

periode tussen 2008 en 2011 gestegen: 

van bijna 7 naar 9 procent.

Een andere ontwikkeling doet zich voor 

in het aantal opgehelderde zaken. In de 

periode tussen 2005 en 2011 daalde de 

pakkans van 12 naar 8 procent.78 Een laag 

ophelderingspercentage maakt het lastig 

uitspraken te doen over daders; de politie 

pakt immers maar een beperkt aantal 

inbrekers op. Dat de politie te maken 

krijgt met meer aangiftes dan zij aankan, 

is volgens onderzoekers van de Politie-

academie een reden voor de lage pakkans. 

De pakkans zou groter zijn als burgers 

76 M.M. van Rosmalen, S.N. Kalidien en N.E. de Heer-
de Lange, Criminaliteit en rechtshandhaving 2011, 
CBS, WODC, Raad voor de rechtspraak, Den Haag, 2012

77 Integrale Veiligheidsmonitor 2011, CBS, Heerlen, 
maart 2012

78 R.K. Klein Haneveld, S. Boes, en N. Kop, 
Woninginbraken. Een onderzoek naar het fenomeen 
woninginbraken en mogelijke aanpak hiertegen, 
Politieacademie Lectoraat Criminaliteitsbeheersing & 
Recherchekunde, Apeldoorn, 2012
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naar 200 in 2012. In 2012 registreerde de 

politie een kwart meer woningovervallen 

op senioren dan in het jaar 2009. Het 

aandeel woningovervallen op senioren 

binnen het totale aantal woningoverval-

len is klein.

Ondanks dat het aantal woningovervallen 

de laatste jaren daalt, neemt het aantal 

minder snel af dan het totale aantal over-

vallen. Dat betekent dat het aandeel 

woningovervallen binnen het totale aan-

tal overvallen stijgt. Uit onderzoek van 

het KLPD blijkt dat in 2001 nog minder 

dan een op de vijf overvallen een woning-

overval betrof.83 Precies tien jaar later is dit 

aandeel gestegen naar een op de drie. 

Hetzelfde onderzoek maakt duidelijk dat 

relatief onvoorbereide, en in de meeste 

gevallen lokale, daders verantwoordelijk 

waren voor iets meer dan de helft van de 

woningovervallen in 2009. Vaak was er in 

deze gevallen een relatie tussen dader en 

slachtoffer. Professionele daders namen 

in 2009 een derde van de woningoverval-

len voor hun rekening. 

aanpakken

Voorlichting is een veelgebruikt middel 

om bewustwording onder burgers te 

vergroten en zo woninginbraak te vermin-

deren. Zo startte seniorenorganisatie de 

Unie KBO in 2012 met een voorlichtings-

campagne, gericht op de veiligheid van 

ouderen in en om het huis. Medewerkers 

van de Unie KBO gaven thuiswonende 

83 Sally Mesu en Dorien van Nobelen, Rapport 
Woningcriminaliteit. Verslag van een onderzoek voor 
het Nationaal dreigingsbeeld 2012, KLPD, Zoetermeer, 
2012

preventiemaatregelen burgers

Burgers die zelf actie ondernemen, kun-

nen een belangrijke bijdrage leveren aan 

de bestrijding van woninginbraken. Het 

aandeel Nederlanders dat maatregelen 

neemt om inbraak te voorkomen was in 

2011 ongeveer gelijk aan dat van 2010.81 

Bij meer dan twee op de drie huishoudens 

waren buitenverlichting en extra hang- en 

sluitwerk aanwezig. Buitenverlichting 

vormde de meest voorkomende ‘techni-

sche’ maatregel tegen inbraak. In 2011 was 

deze voorziening bij meer dan 79 procent 

van de burgers aanwezig. Extra hang- en 

sluitwerk kwam bij 70 procent van de 

burgers voor. In de periode tussen 2005 en 

2008 steeg het aandeel Nederlanders dat 

maatregelen nam nog licht.

woningovervallen

Criminelen breken niet alleen deuren/

ramen open en zetten babbeltrucs in.  

Zij verschaffen zich ook met (dreiging 

van) geweld toegang tot de woning. 

Woningovervallen hebben een grote 

impact op de slachtoffers en hun 

 omgeving. 

De intensieve aanpak van het Rijk en 

andere partijen om woningovervallen 

terug te dringen, werpt zijn vruchten af. 

In 2012 lag het aantal woningovervallen 

10 procent lager dan in 2011.82 Ten opzichte 

van 2009 is sprake van een daling van 

18 procent.  Wel steeg het aantal 

woningovervallen op senioren (55+) in 

een jaar tijd met 16 procent: van 173 in 2011 

81 M.M. van Rosmalen, S.N. Kalidien en N.E. de Heer-
de Lange, Criminaliteit en rechtshandhaving 2011, 
CBS, WODC, Raad voor de rechtspraak, Den Haag, 2012

82 Landelijke overvalcoordinatie nieuwsbrief, Openbaar 
Ministerie en Politie, editie 3, d.d. 3 januari 2013
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Tijdens de voorlichtingsbijeen-

komsten kunnen gemeenten, 

woningcorporaties en politie ook een 

ander product van het CCV gebruiken: 

het overzicht van babbeltrucs.84 

Het CCV inventariseert sinds 2012 

diverse babbeltrucs uit het land en 

voegt deze toe aan het overzicht op 

de website van het Politiekeurmerk 

Veilig Wonen. De huidige lijst met 

babbeltrucs onderscheidt drie ver-

schillende categorieën babbeltrucs: 

iemand die zegt van een bedrijf te 

zijn, iemand die sociale motieven 

heeft en iemand met een zogenaamd 

probleem.

subsidiemogelijkheden

Omdat gemeenten tijdens voorlichtings-

bijeenkomsten communiceren over subsi-

diemogelijkheden, komen aanvragen voor 

subsidie en preventieadvies vooral van 

deelnemers aan deze bijeenkomsten. 

Een aantal gemeenten heeft besloten om 

inwoners, die hun woning volgens het 

Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) 

laten beveiligen, financieel te onder-

steunen. De gemeenten die op dit 

moment beschikken over een regeling 

voor een financiële bijdrage aan het PKVW 

zijn onder meer Utrecht en Almere. Zo 

kunnen wooneigenaren in Utrecht tot 

33 procent van de factuur vergoed krijgen 

met een maximum van 400 euro.85 

Uit antwoorden van de minister van 

 Veiligheid en Justitie blijkt dat het aantal 

84 www.politiekeurmerk.nl/bewoners/preventietips/
herken-babbeltrucs

85 www.politiekeurmerk.nl/gemeente/actief_met_
pkvw/subsidie

ouderen via groepsbijeenkomsten en 

huisbezoeken informatie over inbraak-

preventie. Verder konden ouderen via  

een checklist nagaan hoe veilig zij  

thuis wonen.

In opdracht van het CCV, De Vereniging 

Fabrieken van Hang- en Sluitwerk, Abas en 

Vertaz verzorgde ook het Beveiligings-

centrum uit Wageningen in 2012 door het 

hele land voorlichtingsbijeenkomsten. 

De voorlichtingsbijeenkomst ‘Hoe bevei-

lig ik mijn eigen woning’ informeerde de 

aanwezigen over woningbeveiliging aan 

de hand van het Politiekeurmerk Veilig 

Wonen (PKVW).

toolkit voorlichting  
veilig wonen

Om de veiligheidspraktijk te onder-

steunen bij de organisatie van voor-

lichtingsbijeenkomsten over veilig 

wonen, ontwikkelde het CCV in 2012 

de Toolkit Voorlichting Veilig Wonen. 

Deze toolkit is een pakket voor 

gemeenten, woningcorporaties 

en politie die een voorlichtings-

bijeenkomst willen verzorgen 

voor bewoners over preventie van 

woningovervallen, babbeltrucs en 

woninginbraak. De toolkit bestaat 

uit demonstratiemateriaal van 

 beveiligingsproducten, kant-en-klare 

powerpoint-presentaties, videomate-

riaal, folders voor bewoners, informa-

tie over veilig wonen voor veiligheids-

professionals en formats voor een 

uitnodiging, een evaluatieformulier 

en een persbericht.                                   >>
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woninginbrakenteam

Volgens onderzoekers van de Politie-

academie stellen steeds meer korpsen per 

stad of district een apart woninginbraken-

team (WIT) in.86 Dit rechercheteam bestaat 

uit acht tot twaalf rechercheurs en houdt 

zich uitsluitend bezig met de opheldering 

van woninginbraken. De onderzoekers 

concluderen dat districten die met derge-

lijke teams werken vaak een hoog ophel-

deringspercentage hebben. Omdat een 

WIT zich kan focussen op woninginbraken 

brengt het relatief eenvoudig de daderpo-

pulatie in kaart. De Politieacademie pleit 

ervoor meer van dit soort teams in te 

stellen, waarbij de focus ligt op de aanpak 

van veelplegers.

slachtoffers woningovervallen

Voor slachtoffers is een woningoverval 

zeer aangrijpend. Het Amsterdamse 

stadsdeel Nieuw-West heeft daarom 

de regie genomen bij de hulp aan slacht-

offers van woningovervallen. Na een 

woningoverval schakelt de politie direct 

de contactpersoon van het stadsdeel in. 

Deze contactpersoon heeft een unieke 

positie en zorgt ervoor dat de bewoner 

bij de juiste instanties de steun krijgt die 

nodig is. Slachtofferhulp, de woning-

corporaties en het stadsdeel zorgen 

samen met het slachtoffer voor een aan-

pak op maat, zoals inbraakpreventie of 

hulp bij de verwerking van een trauma. 

Met deze werkwijze is stadsdeel Nieuw-

West voorloper in Amsterdam. Andere 

86 R.K. Klein Haneveld, S. Boes en N. Kop, 
Woninginbraken. Een onderzoek naar het fenomeen 
woninginbraken en mogelijke aanpak hiertegen, 
Politieacademie Lectoraat Criminaliteitsbeheersing & 
Recherchekunde, Apeldoorn, 2012

aanvragen voor beveiligingsadvies en de 

uitvoering daarvan toenemen in gemeen-

ten met een subsidiemogelijkheid.

Het overgrote deel van de leden van het 

deskundigenpanel vindt voorlichtings-

bijeenkomsten een effectieve manier om 

woninginbraken, woningovervallen en 

babbeltrucs te bestrijden. Meer kennis 

bij burgers kan zorgen voor een groter 

bewustzijn van de preventieve maatrege-

len die zij zelf kunnen nemen. Voorlich-

tingsbijeenkomsten zijn in de ogen van 

het panel onderdeel van het palet aan 

maatregelen om de problemen te bestrij-

den. Beter hang- en sluitwerk, het Politie-

keurmerk Veilig Wonen en meer aandacht 

voor opsporing kunnen niet ontbreken. 

Sommige experts twijfelen aan de effecti-

viteit van de voorlichtingsbijeenkomsten 

en zien geen gedragsverandering bij deel-

nemers. Organisatoren moeten zich ervan 

bewust zijn dat zij met de bijeenkomsten 

een beperkte groep bereiken. Enkele des-

kundigen vinden het belangrijk dat vooral 

burgers deelnemen die risico lopen (hot 

groups) op plekken waar de problemen 

zich voordoen (hotspots). Voorlichting kan 

ook plaatsvinden via een wijkwebsite of 

tijdens de huur/koopoverdracht. 

Ben Vollaard
Universiteit Tilburg

‘ Voorlichtings bijeen-
komsten en publiciteits-
campagnes worden 
uiteindelijk niet of 
nauwelijks vertaald in 
een verandering van 
het preventiegedrag.’
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een babbeltruc vaak niet als woning-

inbraak, waardoor slachtoffers minder 

schade krijgen uitgekeerd. Het gebrek aan 

eenduidigheid zou volgens de onderzoe-

kers leiden tot verschillende aanpakken 

door het land en zelfs binnen regio’s. Dat 

maakt het bijzonder lastig een eenduidig 

actieplan tegen babbeltrucs op te stellen. 

Op basis van de huidige definitie van 

woninginbraken vallen babbeltrucs wel 

daaronder. De praktijk wijst uit dat niet 

iedereen deze definitie kent en dat er ook 

veel verschillende andere ‘definities’ de 

ronde doen binnen de politie. De Politie-

academie stelt dat de politie zonder een 

eenduidige definitie de problematiek − en 

in zekere mate de aanpak − rondom 

woninginbraken in de toekomst niet 

inzichtelijk kan maken. 

Omdat de nadruk in 2013 komt te liggen 

op voorlichting over gedrag en preventie-

maatregelen, is een duidelijke definitie 

van babbeltrucs belangrijk. Daarmee 

kunnen partijen een goede analyse maken 

van de problematiek en die vervolgens 

omzetten in beleid en effectieve voorlich-

ting aan de doelgroep. Dat kan een onder-

deel zijn van de intensieve aanpak van 

High Impact Crime, zoals woninginbraken 

en woningovervallen, van Rutte-Asscher. 

Bij deze aanpak gaat specifieke aandacht 

uit naar 55-plussers. 

stadsdelen hebben interesse getoond en 

zullen waarschijnlijk volgen.

toekomst perspectief

Onder valse voorwendselen, beter bekend 

als de babbeltruc, proberen dieven een 

woning binnen te komen. In de media 

verschenen in 2012 berichten van ouderen 

die slachtoffer waren van deze babbel-

trucs. Volgens onderzoekers van de 

 Politieacademie is het niet voor iedereen 

duidelijk of een babbeltruc wel een vorm 

is van woninginbraak.87 Een verzekerings-

maatschappij bijvoorbeeld beschouwt 

87 R.K. Klein Haneveld, S. Boes en N. Kop, 
Woninginbraken. Een onderzoek naar het fenomeen 
woninginbraken en mogelijke aanpak hiertegen, 
Politieacademie Lectoraat Criminaliteitsbeheersing & 
Recherchekunde, Apeldoorn, 2012

Nicolien Kop
Politieacademie

‘ Voorlichtings bijeen-
komsten zijn effectief. 
Iedereen moet waar 
mogelijk zijn verant-
woordelijkheid nemen 
voor veiligheid. Dus als 
burgers bewust zijn  
wat zij preventief  
kunnen bijdragen  
aan veiligheid kan dat 
zeker effectief zijn.’
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Toelichting

Woninginbraak is een hardnekkige vorm 

van criminaliteit met een grote impact 

op slachtoffers. Voor veel mensen is een 

woninginbraak een traumatische ervaring. 

Het PKVW is een keurmerk voor woningen 

die voldoen aan een aantal eisen op het 

gebied van inbraakpreventie en sociale 

zekerheid. De eisen die het keurmerk stelt, 

zorgen ervoor dat een inbreker langer de tijd 

nodig heeft om een woning binnen te 

komen. Het PKVW kan dan ook een belang-

rijk middel zijn om woninginbraken te 

bestrijden.

7.1 PKVW gecertificeerde woningen op jaarbasis 2001-2012 (x1.000)
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8. diefstal

Het vaakst hadden Nederlanders in 2011 te maken met 

diefstal van hun fiets of auto en zakkenrollerij.88 Wel 

blijkt uit de registraties van de politie dat veel diefstal-

delicten anno 2011 minder vaak voorkomen dan zes jaar 

eerder. Zo is er een dalende trend voor onder meer fiets-

diefstal, diefstal van personenauto’s, diefstal (inbraak) 

uit bedrijven en straatroven. Daar staat tegenover dat 

de stijging van het aantal winkeldiefstallen onvermin-

derd doorzet. 

Opvallend is dat de positieve trend van straatroven in 

2011 is gekeerd: voor het eerst sinds jaren zijn er in 2011 

meer berovingen op straat dan het jaar ervoor. Straatroof 

heeft een grote impact op slachtoffers en is daarmee 

een vorm van High Impact Crime. Rutte-Asscher wil de 

positie van het slachtoffer bij het strafproces verbeteren 

en schade op daders verhalen.

88 M.M. van Rosmalen, S.N. Kalidien en N.E. de Heer-de Lange, Criminaliteit 
en rechtshandhaving 2011, CBS, WODC, Raad voor de rechtspraak, Den 
Haag, 2012
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hiervoor voldoende aandacht is en de 

overige panelleden weten het niet. 

Sommige experts constateren dat de 

problematiek langzaamaan meer aan-

dacht krijgt van bedrijfsleven en overheid, 

maar dat het onderwerp een prominen-

tere plaats verdient op de landelijke agen-

da. Meer internationale samenwerking 

zou (een deel van de) oplossing zijn. Andere 

experts wijzen erop dat mobiele bendes 

zeker niet alleen uit leden van Midden- of 

Oost-Europese afkomst bestaan. Een laag 

ophelderingspercentage maakt het 

bovendien lastig betrouwbare uitspraken 

te doen over dadergroepen. Betrokkenen 

moeten de feiten benoemen, maar tegelij-

kertijd oppassen dat zij een groep mensen 

niet onbedoeld stigmatiseren.  

winkeldiefstal

In tegenstelling tot de daling van veel 

diefstaldelicten, neemt het aantal winkel-

diefstallen de laatste jaren toe. Het CBS 

berekende dat de hoeveelheid winkeldief-

stallen tussen 2005 en 2011 met 9 procent 

is gestegen.92 Ook ten opzichte van 2010 is 

sprake van een toename van 3 procent. 

Verontrustend is dat winkeliers en mede-

werkers volgens het Hoofdbedrijfschap 

Detailhandel (HBD) steeds vaker te maken 

kregen met winkeldieven die geweld niet 

schuwen. Het HBD luidde de noodklok 

naar aanleiding van cijfers van het CBS: 

tussen 2007 en 2011 is het aantal winkel-

diefstallen met geweld verdrievoudigd. 

Doorgaans worden winkeldieven geweld-

dadig als winkeliers hen betrappen.

92 M.M. van Rosmalen, S.N. Kalidien en N.E. de Heer-
de Lange, Criminaliteit en rechtshandhaving 2011, 
CBS, WODC, Raad voor de rechtspraak, Den Haag, 2012

trends

minder diefstal

Inbraken en diefstallen uit bedrijven 

komen steeds minder vaak voor in Neder-

land. Uit cijfers van het CBS blijkt dat dit 

aantal in 2011 met 8 procent daalde ten 

opzichte van het jaar ervoor.89 Het Natio-

naal Dreigingsbeeld 2012 van het KLPD 

constateert zelfs dat het aantal geregi-

streerde inbraken en diefstallen uit bedrij-

ven in de periode tussen 2005 en 2010 met 

37 procent is afgenomen.90

mobiele bendes

Soms hebben daders een bovenregionaal 

werkgebied. Het KLPD spreekt hierbij over 

rondtrekkende dadergroepen of mobiele 

bendes.91 Mobiele bendes bestaan voor-

namelijk uit mannen van Poolse, 

 Roemeense, Nederlandse of Litouwse 

afkomst. In 2012 waren deze bendes 

 verantwoordelijk voor naar schatting 

29 tot 61 miljoen van de in totaal 573 mil-

joen euro aan schade door bedrijfsinbraak 

en -diefstal.

Volgens bijna de helft van het deskundi

genpanel is er onvoldoende aandacht 

voor de specifieke problematiek van men-

sen met een Midden- of Oost-Europese 

afkomst, die deel uitmaken van mobiele 

bendes of zich bezighouden met diefstal. 

Een kwart van de panelleden vindt dat 

89 M.M. van Rosmalen, S.N. Kalidien en N.E. de Heer-
de Lange, Criminaliteit en rechtshandhaving 2011, 
CBS, WODC, Raad voor de rechtspraak, Den Haag, 2012

90 Dorien van Nobelen en Sally Mesu, 
Bedrijfscriminaliteit. Verslag van een onderzoek voor 
het Nationaal Dreigingsbeeld 2012, KLPD, Zoetermeer, 
2012

91 Dorien van Nobelen en Sally Mesu, 
Bedrijfscriminaliteit. Verslag van een onderzoek voor 
het Nationaal Dreigingsbeeld 2012, KLPD, Zoetermeer, 
2012
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koperdiefstal en kunstroof

Criminelen houden zich steeds vaker 

bezig met koperdiefstal. Cijfers van het 

KLPD maken duidelijk dat koperdiefstal in 

2011 drie keer zo vaak voorkwam als in 

2009.95 De schade liep in 2011 op tot hon-

derd miljoen euro. Voor de aanpak van 

koperdiefstal ondertekenden het KLPD, 

Tennet, ProRail, het ministerie van Veilig-

heid en Justitie en de Metaal Recycling 

Federatie het convenant Actie Koperslag. 

ProRail beveiligt koper met DNA-spray en 

zet videoschouwtreinen, buitengewoon 

opsporingsambtenaren (boa’s) en 

struikel matten (matten met punten van 

kunststof waarop lopen nauwelijks moge-

lijk is) in om koperdiefstal op te sporen.

Onderzoek van de dienst IPOL, onderdeel 

van het KLPD, laat een toename van de 

schade door gestolen kunstvoorwerpen 

zien. In de periode tussen 2009 en 2011 is 

de waarde hiervan gestegen: van vier naar 

achttien miljoen euro. Vooral bronzen 

beelden waren, waarschijnlijk door de 

gestegen bronsprijs, bijzonder in trek. 

Erfgoedinspectie, douane, politie en 

Openbaar Ministerie wisselen inmiddels 

meer informatie uit om kunstdiefstal te 

verminderen. Ook stelt het landelijk par-

ket van het OM een officier van justitie 

aan die zich bezighoudt met kunstgerela-

teerde criminaliteit. Verder is een register 

voor gestolen kunst en antiek opgezet en 

is met kunst- en antiekverzekeraars afge-

sproken dat zij meldingen van ontvreem-

de kunstwerken doorgeven aan de politie. 

Ook de kunstbranche krijgt een rol: de 

95 Luuk Talens en Just Fontein, Koperdief laat zich niet 
stoppen, In: de Volkskrant, p. 1, 19 april 2012. Luuk 
Talens en Just Fontein, De grootste gedupeerden, in: 
de Volkskrant, p. 7, 19 april 2012

diefstal personenauto’s

Waar het aantal winkeldiefstallen de 

laatste jaren is gestegen, werden perso-

nenauto’s steeds minder vaak gestolen. 

In 2011 lag het aantal gestolen personen-

auto’s 6 procent lager dan het jaar 

ervoor.93 Tussen 2000 en 2011 is zelfs spra-

ke van een daling van 46 procent. Veront-

rustend is echter dat ook autodieven 

steeds vaker geweld gebruiken.94 Omdat 

allerlei technische ontwikkelingen zorgen 

voor steeds betere beveiliging van het 

voertuig, richten dieven zich in toene-

mende mate op de eigenaar. Deze krijgt 

daarom vaker te maken met carjacking: 

dieven proberen de auto of sleutel met 

geweld afhandig te maken.

93 M.M. van Rosmalen, S.N. Kalidien en N.E. de Heer-
de Lange, Criminaliteit en rechtshandhaving 2011, 
CBS, WODC, Raad voor de rechtspraak, Den Haag, 2012

94 Joyce van der Mark, Confrontatie met de 
georganiseerde autodiefstal, toename van geweld  
en verwevenheid met andere criminaliteit,  
In: Secondant, nr. 3/4 2012, p. 64 – 69

Martijn Wildeboer
Hoofdbedrijfschap Detailhandel

‘ Het probleem van 
mobiele bendes die 
zich schuldig maken 
aan diefstal en inbraak uit 
bedrijven wordt alsmaar 
groter. Internationale 
samenwerking moet 
hiervoor een oplossing 
bieden.’
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Amsterdamse recherche gaat voor het 

eerst samen met deze branche jacht 

maken op zware criminelen die in kunst, 

antiek en ander cultureel erfgoed 

 handelen.

aanpakken

winkelboa

Op verschillende manieren proberen 

partijen winkelcriminaliteit en winkel-

diefstal aan te pakken. Zo had de gemeen-

te Zaltbommel in 2012 de primeur met een 

‘winkelboa’. In een door het ministerie van 

Veiligheid en Justitie gefinancierde pilot 

hebben onder andere de gemeenten 

Roermond en Vlaardingen dat voorbeeld 

gevolgd. Met de introductie van de winkel-

boa zijn de bevoegdheden van boa’s uit-

gebreid. De winkelboa kan een aangifte 

opnemen, camerabeelden bekijken, getui-

genverhoren opnemen en een proces-

verbaal opmaken. Dat de politie de 

beschikking heeft over deze gegevens, 

moet zorgen voor een voorspoediger 

aanpak van winkeldiefstallen.

collectief winkelverbod

Winkelcriminaliteit kan ook worden ver-

minderd door aan winkeldieven een col-

lectief winkelverbod op te leggen. Volgens 

het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) 

neemt winkeldiefstal in winkelgebieden 

met een collectief winkelverbod met 

gemiddeld 60 procent af.96 Ook zou 

het een positieve uitwerking hebben op 

96 Miriam van Etten, Baas in eigen winkel. Winkelverbod 
nog te weinig toegepast, In: Security Management, 
nummer 6, juni 2012, p. 46-47

Nicolien Kop
Politieacademie

‘ Het lastige bij de aanpak 
van mobiele bendes zijn 
de lage ophelderings-
percentages bij onder 
meer woninginbraken. 
Daardoor kunnen politie-
cijfers de samen stelling 
van de groepen niet 
onderbouwen. Ook 
blijven bendes regel-
matig buiten beeld, 
omdat zij vaak delicten 
plegen die niet direct 
tot de prioriteiten van 
de politie behoren. Toch 
is het een veelgehoord 
geluid, dat op basis van 
internationaal onderzoek 
kan worden onderbouwd. 
Het risico om te 
redeneren vanuit 
dergelijke groepen is 
dat er stigmatisering 
plaatsvindt.’
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vinden hinder van winkeldieven, die net 

wel over de grens wonen.

safety spot

De Safety Spot is na een pilot in de 

Amsterdamse Pijp in 2010 bezig met 

een opmars binnen Amsterdam en 

andere gemeenten. De Safety Spot is 

een gele halve cirkel recht voor de 

geldautomaat, waarbinnen de gebrui-

ker meer privacy heeft en waarop een 

grotere sociale controle rust vanuit de 

omgeving. Uiteindelijk moet de halve 

cirkel leiden tot een groter veilig-

heidsgevoel en minder aan geld-

automaten gerelateerde criminaliteit, 

zoals pinnen onder bedreiging en 

zakkenrollerij. Het idee achter de 

Safety Spot is dat dieven uit angst 

voor zichtbaarheid buiten de halve 

cirkel blijven. 

Uit de evaluatie van de pilot in de 

Amsterdamse Pijp blijkt dat de Safety 

Spot werkt: bij 94 procent van alle 

pintransacties blijven anderen buiten 

de halve cirkel. Lastiger is het te 

meten in hoeverre het vormen van 

diefstal voorkomt. De stippen zijn 

vooral geschikt voor ruime en over-

zichtelijke omgevingen. Voor 

gemeenten is het Handboek Safety 

Spot geschreven, met onder meer 

een stappenplan.

overlast, veiligheidsgevoel van klanten en 

werknemers en onrust in de winkel. In 2011 

zijn landelijk ongeveer duizend personen 

geregistreerd met een collectief winkel-

verbod of een waarschuwing daartoe. 

In Deventer kunnen ondernemers via 

een veiligheidsapp de onderlinge lijst van 

dieven met een winkelverbod raadplegen. 

De gemeente Deventer is daarmee de 

eerste gemeente waar een applicatie  

voor de mobiele telefoon deze mogelijk-

heden biedt.

‘afrekenen met winkeldieven’

Met de regeling ‘Afrekenen met winkel-

dieven’ kunnen winkeliers sinds 2011 een 

standaardschadevergoeding krijgen van 

151 euro als zij een winkeldief bij de kraag 

vatten. Dit bedrag verhalen zij op de 

dader. Het Hoofdbedrijfschap Detail-

handel (HBD) meldde in 2012 dat winke-

liers weinig gebruikmaken van deze 

regeling. Volgens het HBD bleef het aantal 

opgelegde schadevergoedingen steken 

op duizend. 

Winkeliers zien volgens HBD af van aan-

gifte omdat het in hun ogen een hoge 

administratieve last met zich meebrengt. 

Ook willen zij zich na een diefstal liever zo 

snel mogelijk weer richten op een veilige 

werk- en winkelomgeving. Om winkel-

dieven erop te wijzen dat zij zelf moeten 

opdraaien voor de schade, zijn nu wel 

stickers in deelnemende winkels aange-

bracht. Als winkeliers echter geen actie 

ondernemen, dan verliest dit volgens 

het HBD zijn preventieve waarde.

Vanaf 2012 is de regeling uitgebreid. 

Dit maakt het voor winkeliers mogelijk 

de schade ook te verhalen op winkeldie-

ven uit de aangrenzende landen Duitsland 

en België. Vooral de grensregio’s onder-
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toekomst perspectief

Onderzoekers van de Politieacademie 

stellen dat heling in Nederland een onder-

belicht thema is.98 Criminelen kunnen op 

dit moment nog gemakkelijk hun gesto-

len goederen verkopen aan bijvoorbeeld 

juweliers. Omdat juweliers deze goederen 

vervolgens legaal verkopen aan niets-

vermoedende burgers, is heling voor 

het dievengilde een lucratieve business. 

Een meer uitgebreide en gecentraliseerde 

registratieplicht bij de verkoop van goede-

ren zoals sieraden en edelmetaal zou 

volgens de onderzoekers een mogelijke 

oplossing zijn. In België is deze centrale 

meldingsplicht al van kracht. Het werpt 

een drempel op voor het relatief gemak-

kelijk doorverkopen van gestolen goede-

ren. Als die drempel hoog genoeg is en 

criminelen hun spullen niet meer kunnen 

(door)verkopen, is de veronderstelling dat 

veel gelegenheidsdaders sneller afzien 

van diefstal. Is een dergelijke aanpak ook 

iets voor Nederland?

98 R.K. Klein Haneveld, S. Boes en N. Kop, 
Woninginbraken. Een onderzoek naar het fenomeen 
woninginbraken en mogelijke aanpak hiertegen, 
Politieacademie Lectoraat Criminaliteitsbeheersing & 
Recherchekunde, Apeldoorn, 2012

heling

Uit cijfers van het CBS blijkt dat het aantal 

geregistreerde gevallen van heling tussen 

2005 en 2011 met 31 procent is toegeno-

men.97 Positief is het dan ook dat de web-

site Stopheling.nl vanaf 2012 beschikbaar 

is als applicatie voor mobiele telefoons. 

Met deze app kunnen gebruikers nagaan 

of zij, bij de aan- of verkoop van tweede-

handsartikelen, te maken hebben met 

gestolen goederen. 

Ook het succesvolle digitale opkopersre-

gister in Apeldoorn maakt een veelbelo-

vende ontwikkeling door. Het digitale 

opkopersregister,  ontwikkeld door de 

gemeente Apeldoorn, politie en Openbaar 

Ministerie, maakt het mogelijk helingge-

voelige spullen eenvoudiger te registre-

ren. Andere politiekorpsen tonen veel 

belangstelling: twaalf politiekorpsen 

beschikten in 2012 over een proefaccount 

en testten het systeem voor gebruik in de 

eigen omgeving.

97 M.M. van Rosmalen, S.N. Kalidien en N.E. de Heer-de 
Lange, Criminaliteit en rechtshandhaving 2011, CBS, 
WODC, Raad voor de rechtspraak, Den Haag, 2012
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Toelichting

Met het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)  

pakken ondernemers gezamenlijk diefstal, 

vandalisme en agressie aan. Uit cijfers van 

het CCV blijkt dat het KVO in winkelgebie-

den aanzienlijke effecten sorteert in de 

strijd tegen diefstal. Ondernemers rapporte-

ren na invoering van het keurmerk tussen 

de 6 en 10 procent minder diefstallen.

8.1 Gecertificeerde KVO-gebieden op jaarbasis 2006-2012
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9. cybercrime

Deskundigen constateren dat cybercrime is verworden 

tot een breed maatschappelijk verschijnsel en een vorm 

van veelvoorkomende criminaliteit.99 Zij concluderen dat 

iemand meer kans heeft slachtoffer te worden van 

oplichting via internet dan van zakkenrollerij. Onderzoek 

laat zien dat Nederlandse internetgebruikers in 2011 

vaker slachtoffer waren van delicten die online gepleegd 

werden, zoals hacken, dan van ‘offlinedelicten’ als 

 mishandeling en inbraak.100 

Dat cybercrime financiële schade veroorzaakt bij 

 bedrijven, overheid en burgers is onomstreden. Over 

de omvang van de kosten van cybercrime bestaat wel 

discussie. Uit onderzoek van TNO blijkt dat cybercrime 

de Nederlandse samenleving jaarlijks tenminste 10 miljard 

euro kost. Driekwart hiervan komt voor rekening van het 

bedrijfsleven. De overheid en burger draaien op voor de 

overige kosten. Volgens een groep Europese en Ameri-

kaanse onderzoekers is de schade door cybercrime 

beduidend minder hoog. Zij stellen dat de schade 

 jaarlijks minder dan een euro per burger bedraagt.

Dat ook het kabinet-Rutte-Asscher de toenemende 

bedreigingen en kwetsbaarheden op het terrein van 

cybersecurity erkent, blijkt uit de inhoud van het regeer-

akkoord. Het kabinet wil krachten bundelen met alle 

belanghebbenden, opsporingscapaciteit versterken 

en het juridisch instrumentarium aanpassen aan 

de gewijzigde omstandigheden.

99 W. Ph. Stol, E.R. Leukerfeldt en H. Klap, Cybercrime en politie. Een schets 
van de Nederlandse situatie anno 2012, Justitiële Verkenningen, nr. 3, 2012, 
p. 25-39

100 Mirande Domenie, Rutger Leukfeldt, Johan van Wilsem en Wouter Stol, 
Slachtofferschap van cybercrime in kaart gebracht, Hacken, e-fraude, 
identiteitsfraude en voorschotsfraude, In: Tijdschift voor Veiligheid, nr. 2, 
2012, p. 47 – 56
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Slechts een op de vijf organisaties acht 

zichzelf in staat een cyberaanval af te 

slaan. Ruim een derde meent dat de orga-

nisatie zich onvoldoende bewust is van 

cybercrime. Terwijl juist beveiligingsbe-

wustzijn en inzicht in de risico’s cruciaal 

zijn in de strijd tegen cybercrime. Uit het 

onderzoek blijkt verder dat bijna de helft 

van de onderzochte organisaties in 2011 

slachtoffer is geweest van internetcrimi-

naliteit. Ondanks het feit dat bedrijven in 

de financiële sector zich bewuster zijn van 

cybercrime dan andere organisaties, vindt 

zo’n 75 procent van de aanvallen in deze 

sector plaats. Het vaakst krijgen organisa-

ties te maken met phishing. 

betrokkenheid gemeenteambtenaren

Gemeenteambtenaren voelen zich minder 

betrokken bij digitale veiligheid dan per-

soneel van de rijksoverheid, bedrijven 

uit vitale sectoren en het bedrijfsleven. 

Dit blijkt uit onderzoek van de Nationaal 

Coördinator Terrorismebestrijding en 

Veiligheid in 2012. Volgens de helft van 

de gemeenteambtenaren is er beleid met 

betrekking tot digitale veiligheid. Van 

de inhoud daarvan zijn zij relatief slecht 

op de hoogte, wat ervoor zorgt dat zij in 

beperkte mate weten wat de handelings-

mogelijkheden zijn bij een digitale bedrei-

ging. Digitale veiligheid is bij gemeenten 

geen onderwerp van gesprek bij het inwer-

ken van nieuwe medewerkers. Ook maakt 

het geen onderdeel uit van functione-

ringsgesprekken. 

Opmerkelijk is dat gemeenteambtenaren 

wel goed weten waar zij incidenten van 

digitale veiligheid moeten melden en het 

minst geneigd zijn digitaal veiligheids-

beleid te negeren. Ook voelt een groot 

trends

De overheid is een van de partijen met een 

verantwoordelijkheid voor de aanpak van 

cybercrime. Bijna de helft van de burgers 

vindt dat de overheid te weinig doet om 

de veiligheid van internet te vergroten. 

Dat blijkt uit onderzoek van TNS NIPO in 

2011.101 Burgers vinden vooral dat de over-

heid internetcriminaliteit actiever moet 

bestrijden. Betere voorlichting en hogere 

straffen voor cybercrime zijn maatregelen 

die burgers graag zien. 

Tegelijkertijd maakt het Cybersecurity-

beeld duidelijk dat de doorsnee-internet-

gebruiker (en een aantal organisaties) 

onvoldoende kennis en vaardigheden 

bezitten om zich goed te beschermen 

tegen digitale risico’s.102 Zij hadden inci-

denten kunnen voorkomen door basale 

beveiligingsmaatregelen te nemen. Dat 

betekent dat initiatieven om internetcri-

minaliteit te voorkomen, nog steeds geen 

gelijke tred houden met de motivatie en 

middelen van cybercriminelen. 

bedrijven en overheidsinstellingen

Nederlandse bedrijven en overheids-

instellingen zijn slecht voorbereid op 

aanvallen van cybercriminelen. Zij nemen 

onvoldoende maatregelen om deze aan-

vallen te voorkomen en hebben geen 

middelen om adequaat op een aanval 

te kunnen reageren. Dit concludeert 

KPMG op basis van onderzoek onder 

170 bestuurders over de situatie in 2011.103 

101 Trends in veiligheid 2011-2012. Veranderende rollen 
voor overheid, bedrijfsleven en burgers, Cap-Gemini, 
Utrecht, 2011

102 Cybersecuritybeeld Nederland, Nationaal Cyber 
Security Centrum, Den Haag, 2012

103 Nieuwe perspectieven vragen om actie. Een 
genuanceerde visie op cybercrime, KPMG , 
Amstelveen, 2012
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aanpakken

samenwerkingsverbanden

Voor de aanpak van cybercrime zijn in 2012 

zowel nationaal als internationaal samen-

werkingsverbanden opgericht. Om te zor-

gen voor een geïntegreerde aanpak van 

cybercrime heeft Nederland het Nationaal 

Cyber Security Center geopend. Deze 

 instelling moet uitgroeien tot het experti-

secentrum op het gebied van cyberveilig-

heid. Kennis verzamelen en inzicht 

ontwikkelen in cybertrends, dreigingen, 

incidenten en kwetsbaarheden, behoren 

tot de kerntaken van het centrum.

Op Europees niveau hebben nutsbedrijf 

Alliander, energieconsultancybedrijf DNV 

KEMA, KPN, TNO en de Radboud Universiteit 

de handen ineengeslagen. In het European 

Network for Cyber Security (ENCS) houden 

zij zich bezig met onderzoek, testen, ken-

nisdeling en training op het gebied van 

cybersecurity. Specifiek gaat het om cyber-

security voor vitale infrastructuren zoals 

energie-, water- en telecomnetten. Doel-

stelling van het ENCS is dat eigenaren van 

infrastructuren zich beter leren beveiligen 

tegen internetcriminaliteit. 

Door het grensoverschrijdende karakter 

van cybercrime zoekt Nederland ook 

buiten Europa naar partners. In 2012 heb-

ben Nederland en de Verenigde Staten 

daarom een samenwerkingsverband 

ondertekend.105 Ook hier richt de samen-

werking zich op het beschermen van de 

vitale infrastructuur. Door deskundigheid 

van de twee landen samen te brengen, 

105 Trends in veiligheid 2011-2012. Veranderende rollen 
voor overheid, bedrijfsleven en burgers, Cap-Gemini, 
Utrecht, 2011

gedeelte van hen zich (mede) verantwoor-

delijk voor cyber security.

hacktivisten en globalisering

Een beweging in de wereld van cybercrime 

is de toename van hacktivisten. Deze 

cybercriminelen zijn niet uit op geld, maar 

willen als activist een statement maken. 

Hacktivisten pleegden in 2011 vaker gege-

vensdiefstal dan de jaren ervoor. Ondanks 

dat hacktivisten zichtbaarder zijn, gaat 

volgens het Cybersecuritybeeld in Neder-

land nog steeds de grootste digitale drei-

ging uit van (heimelijke) activiteiten van 

staten en beroepscriminelen.104

Een andere trend is de globalisering van 

cybercrime. Deze ontwikkeling is zicht-

baar in de toenemende hoeveelheid aan-

vallen afkomstig uit verschillende landen. 

In 2011 is dit aantal gestegen naar 36 landen 

vergeleken met 22 landen in 2010.

104 Cybersecuritybeeld Nederland, Nationaal Cyber 
Security Centrum, Den Haag, 2012

Bennie Beuvink
Politie, Eenheid Oost-Nederland

‘ Cybercrime vereist 
constante aandacht en 
veel kennis, die bijge-
houden dient te worden. 
Volgens mij is samen-
werking met andere 
instellingen zoals TNO 
en het bedrijfsleven 
belangrijk.’
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(ver-)kopende particulier of webwinkel 

nagaan. Als gegevens over de andere 

partij bekend zijn bij de politie, krijgen 

consumenten het advies extra waakzaam 

te zijn. In het eerste jaar van het Meldpunt 

Internet oplichting, actief sinds oktober 

2010, is 30.000 keer melding gemaakt van 

mogelijke internetoplichting. 

Ook op andere manieren kunnen burgers 

bijdragen aan de strijd tegen cybercrime. 

IT-bedrijf IBM heeft een digitaal platform 

voor de politie ontwikkeld waar vrijwil-

ligers zich kunnen aanmelden. Het project 

maakt onderdeel uit van het Programma 

Aanpak Cybercrime (PAC) van de Raad van 

Korpschefs van de Nederlandse politie. 

Het platform bevat alle profielen van 

de vrijwilligers. De politie kan een selectie 

maken aan de hand van vaardigheden van 

vrijwilligers, eerder verrichte werkzaam-

heden, beschikbaarheid en locatie. Eerst 

voert de politie een pilot uit. Doelstelling 

is het systeem landelijk te implementeren.

voorlichting mkb

Duidelijk is dat het bedrijfsleven de groot-

ste schade ondervindt van cybercrime. 

Veel bedrijven zijn niet goed voorbereid op 

aanvallen van cybercriminelen. In de strijd 

tegen cybercrime is het essentieel om 

voorlichting te verstrekken en het bewust-

zijn van de problematiek te vergroten. 

De werkgroep cybercrime van het Natio-

naal Platform Criminaliteit beheersing 

(NPC) heeft daarom in 2012 besloten dat 

actie noodzakelijk was. In zeven regio’s 

organiseerden het Regionaal Platform 

Criminaliteitsbeheersing, de politie en 

de Kamer van de Koophandel voorlichtings-

bijeenkomsten voor het midden- en 

moet voorkomen worden dat bedrijven 

met een vitale infrastructuur gevaar lopen 

bij een aanval van hackers. 

Uit onderzoek van TNS NIPO blijkt dat de 

Nederlandse bevolking de zorg om de 

vitale infrastructuur deelt: 78 procent van 

de Nederlanders vindt het noodzakelijk 

dat de overheid extra maatregelen treft 

ter bescherming van deze infrastructuur.

burgerparticipatie

Niet alleen overheid en bedrijfsleven 

hebben een rol in de bestrijding van cyber-

crime. Ook burgers kunnen een bijdrage 

leveren in deze digitale strijd. Een voor-

beeld van burgerparticipatie is het lande-

lijke Meldpunt Internetoplichting, 

waarvan het arrondissementsparket 

Haarlem, de regiopolitie Kennemerland 

en Marktplaats initiatiefnemers zijn. Via 

het Meldpunt Internetoplichting kunnen 

burgers de betrouwbaarheid van een  

Johan de Wit
Siemens Nederland NV

‘ Wellicht komen overheid 
en politie op het gebied 
van cybercrime uit een 
achterstandspositie en 
heeft het te lang te 
weinig prioriteit gehad. 
Het afgelopen jaar zijn 
er echter goede 
initiatieven gestart, 
zoals de oprichting van 
het Nationale Cyber 
Security Center.’
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nemen volgens de minister verder af door 

het grensoverschrijdende karakter ervan. 

De opkomst van cloud computing en een 

toenemend gebruik van mobiel internet 

door cybercriminelen maken het voor 

opsporingsdiensten niet gemakkelijker.

Als de werkwijze en bevoegdheden van 

opsporingsdiensten niet wijzigen, dan is 

de kans groot dat Nederland de strijd 

tegen cybercrime verliest.

Een groot deel (bijna driekwart) van het 

deskundigenpanel is van mening dat 

de politie onvoldoende middelen en ken-

nis heeft voor een effectieve aanpak van 

cybercrime. Wel constateren deskundigen 

dat de overheid zich inspant om de achter-

stand op cybercriminelen te verkleinen. 

De bestrijding van cybercrime heeft 

steeds meer prioriteit en opsporingsdien-

sten krijgen daarvoor steeds meer midde-

len ter beschikking. Toch is volgens een 

groot deel van de experts nog meer priori-

teit, geld en vooral duurzame aandacht 

nodig om de bijzonder snelle ontwikkelin-

gen binnen cybercrime bij te benen. Een 

aantal deskundigen benadrukt daarbij het 

belang van samenwerking tussen politie 

en bedrijfsleven. Ook is aandacht nodig 

voor de plek of het niveau waar expertise 

en middelen van politie zijn georgani-

seerd. Over de vraag of er meer bevoegd-

heden nodig zijn, verschillen de 

meningen.

 kleinbedrijf (MKB).106 Tijdens deze bijeen-

komsten wees een medewerker van KPMG 

(een voormalig hacker) op de gevaren van 

cybercrime. Syntens, een innovatienet-

werk voor ondernemers, gaf daarnaast 

tips voor preventiemaatregelen. In de 

regio Amsterdam kreeg ook de Neder-

landse Vereniging van Banken (NVB) een 

rol. De NVB plaatste tips op de website 

over veilig bankieren en was betrokken bij 

workshops voor het mkb.

toekomst perspectief

Uit onderzoek van de Rijksuniversiteit 

Groningen in 2012 blijkt dat de opsporing 

van cybercrime door de Nederlandse poli-

tie fors kan verbeteren.107 Een landelijke 

afdeling met specialistische kennis op dat 

gebied moet de huidige regionale teams 

vervangen. Volgens de onderzoekers heeft 

cybercrime binnen deze regionale teams 

vaak te weinig prioriteit. Ook ontbreekt 

een eenduidige centrale aansturing en 

werken regio’s onderling onvoldoende 

samen.

Interessant is de constatering van de 

minister van Veiligheid en Justitie in 2012: 

terwijl het aantal cybermisdrijven toe-

neemt, houdt de capaciteit, kennis en 

ervaring binnen de strafrechtketen hier-

mee geen gelijke tred.108 De mogelijk heden 

om in nationaal en internationaal verband 

tegen internetcriminaliteit op te treden, 

106 www.kvk.nl/nieuws/2012_09_13_cybercrime/
107 N. Struiksma, C.N.J. de Vey Mestdagh en H.B. Winter, 

De organisatie van de opsporing van cybercrime door 
de Nederlandse politie, Politie & Wetenschap / Pro 
Facto, Apeldoorn / Groningen, 2012

108 TK 28684, nr. 363, 15 oktober 2012

89

www.hetccv-trends.nl

9. cybercrime

terug naar inhoud



www.hetccv-trends.nl/veiligheidsontwikkelingen/

veiligheidsgevoelens

http://www.hetccv-trends.nl/veiligheidsontwikkelingen/veiligheidsgevoelens


10. veiligheids
gevoelens

Onveiligheidsgevoelens van burgers hebben vooral te 

maken met zorgen over criminaliteit als maatschappelijk 

probleem. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en 

Cultureel Planbureau in 2011.109 Interessant is het dan 

ook dat burgers criminaliteit en veiligheid vanaf 2011 als 

een minder groot probleem beschouwen in Nederland. 

Eind 2012 waren ‘Economie en Inkomen’ en ‘Samenleven 

en omgangsvormen’ volgens Nederlanders de grootste 

vraagstukken. Vooral de zorgen over de economie en 

het eigen inkomen zijn vanaf 2011 gegroeid. 

Als we gemakshalve uitgaan van de stelling dat onveilig-

heidsgevoelens vooral te maken hebben met zorgen over 

criminaliteit als maatschappelijk probleem, is er enige 

reden tot optimisme. Onveiligheidsgevoelens hebben 

echter ook te maken met tal van andere factoren, zoals 

algemene onzekerheden die samenhangen met onze 

maatschappij: voelen mensen zich nog wel zeker van 

een baan en inkomen? Dit maakt het in 2013 belangrijk 

de ontwikkeling van onveiligheidsgevoelens goed te 

monitoren.

109 Rob Bijl, Jeroen Boelhouwer, Mariëlle Cloïn en Evert Pommer (red.), 
De Sociale Staat van Nederland 2011, Sociaal en Cultureel Planbureau, 
Den Haag, 2011
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In 2011 is deze achterstand, ondanks 

de wijkenaanpak, niet verminderd.  

Een andere groep die zich onevenredig 

vaak onveilig voelt, zijn slachtoffers van 

veelvoorkomende criminaliteit. 

Uit onderzoek van het CBS blijkt dat deze 

slachtoffers zich jarenlang onveiliger 

voelen dan niet-slachtoffers. Binnen een 

jaar na slachtofferschap voelt 38 procent 

van hen zich wel eens onveilig. De onvei-

ligheidsgevoelens zijn daarmee bijna 

drie keer zo hoog als bij niet-slachtoffers. 

Na een jaar verminderen deze onveilig-

heidsgevoelens, maar zijn deze nog 

onevenredig hoog. Problematisch is ook 

dat relatief veel slachtoffers onveilige 

plekken vermijden en denken een hoger 

risico te lopen om weer met criminaliteit 

in aanraking te komen. Het meest hard-

nekkig zijn de onveiligheidsgevoelens 

onder meervoudige slachtoffers en 

slachtoffers van geweld. De helft van de 

meervoudige slachtoffers voelt zich bin-

nen een jaar na hun ervaring nog wel eens 

onveilig. Die angstgevoelens nemen 

daarna af, maar zijn nog altijd hoger 

dan bij niet-slachtoffers.

Volgens slachtofferenquêtes was een 

kwart van de bevolking van 15 jaar en 

ouder in 2011 slachtoffer van een of meer 

delicten. Ten opzichte van het jaar ervoor 

is hierin weinig veranderd. In de periode 

tussen 2005 en 2011 daalde het totale 

slachtofferpercentage. Dit is niet anders 

voor gewelds- en vermogensdelicten.112 

Jongeren van 15 tot 25 jaar zijn vaker 

slachtoffer: in 2011 was bijna 35 procent 

112 M.M. van Rosmalen, S.N. Kalidien en N.E. de Heer-
de Lange, Criminaliteit en rechtshandhaving 2011, 
CBS, WODC, Raad voor de rechtspraak, Den Haag, 2012

trends

onveiligheidsgevoelens stabiel

Onveiligheidsgevoelens onder de Neder-

landse bevolking veranderden de afgelo-

pen jaren niet of nauwelijks. Het 

percentage Nederlanders dat zich wel 

eens onveilig voelt is sinds 2008 ongeveer 

gelijk gebleven.110 Uit de Integrale Veilig-

heidsmonitor 2011 blijkt ook dat in 2011 

een kwart van de Nederlanders zich wel 

eens onveilig voelde. Ten opzichte van 

2010 is dit een lichte verbetering: toen lag 

dit percentage op 26 procent. Wel is het 

aandeel van de bevolking dat zich vaak 

onveilig voelt in de periode tussen 2008 

en 2011 licht toegenomen naar 2 procent.

Uit cijfers van CBS blijkt dat ook de onvei-

ligheidsgevoelens onder jongeren sinds 

2008 nauwelijks zijn gewijzigd. In 2011 

voelde bijna een derde van de jongeren 

tussen de 15 en 25 jaar zich wel eens onvei-

lig. Onder jonge vrouwen zijn de onveilig-

heidsgevoelens groter: 42 procent van hen 

voelde zich wel eens onveilig. Dat is twee 

keer zoveel als bij jonge mannen, van wie 

iets meer dan 21 procent zich onveilig 

voelde in 2011. Dit verschil tussen jongens 

en meisjes is de afgelopen jaren gelijk 

gebleven.

slachtoffers criminaliteit

Onder bepaalde groepen zijn onveilig-

heidsgevoelens groter. Zo voelen inwoners 

van de veertig aandachtswijken uit de 

wijkenaanpak zich vaker onveilig in hun 

eigen buurt dan andere Nederlanders.111 

110 Integrale Veiligheidsmonitor 2011, CBS, Heerlen, 2012
111 Fenke Legerstee, Wim Faessen en Jan Hooft van 

Huijsduijnen, Bewonersparticipatie in aandachts-
wijken Bewonerspeilingen rapportage 2012, ABF 
Research, Delft, 2012
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zich daarbij in het bijzonder zorgen over 

de morele gesteldheid daarvan. Er heerst 

in de samenleving een opvatting dat 

criminaliteit en ander asociaal gedrag 

onacceptabel zijn. Moreel onbehagen is 

daarmee in de ogen van de onderzoekers 

een meer passende uitleg voor de maat-

schappelijke beleving van sociale onvei-

ligheid dan angst voor slachtofferschap. 

De onderzoekers stellen dat overheids-

beleid zich daarom meer zou moeten 

richten op moreel onbehagen. 

Het onderzoek gaat niet voorbij aan de 

verschillende omstandigheden van men-

sen en hun inschatting van kansen en 

gevolgen van slachtofferschap. Deze 

omstandigheden en de inschatting van 

kansen en gevolgen van slachtofferschap 

kunnen zorgen voor veel diversiteit in 

de beleving van sociale onveiligheid.

aanpakken

invloed twitter

Het Trendsignalement 2012 berichtte al 

over de opmars van sociale media in de 

veiligheidswereld. Twitter is een medium 

dat in de politiepraktijk steeds meer voet 

aan de grond krijgt. In augustus 2011 telde 

bestuurskundige Albert Meijer van de 

Universiteit Utrecht 483 officiële twitter-

accounts bij de politie. De meeste accounts 

waren in gebruik door enkele honderden 

wijkagenten, die Twitter inzetten om het 

contact met de buurt te intensiveren. 

Veel onderzoek naar de invloed van 

 Twitter op de onveiligheidsgevoelens van 

burgers is nog niet voorhanden. De gege-

vens die wel beschikbaar zijn, geven geen 

eenduidig beeld. Zo blijkt uit onderzoek in 

van hen een of meerdere keren slachtoffer 

van criminaliteit.

moreel onbehagen

Onderzoekers aan de Vrije Universiteit 

ontdekten dat de bevolking relatief wei-

nig bezig is met kansen op en gevolgen 

van persoonlijk slachtofferschap.113 De 

bevolking lijkt sociale onveiligheid vooral 

op de samenleving te betrekken en maakt 

113 R. Spithoven, G. de Graaf en H. Boutellier, Geen angst, 
maar onbehagen: Resultaten van een Q-studie naar 
subjectieve sociale onveiligheid, In: Tijdschrift voor 
Veiligheid, nr 3 (2012), pag. 38-56

Wouter Stol
NHL Hogeschool/Politieacademie/ 
Open Universiteit

‘ Er is nog veel te weinig 
bekend over wat digitale 
middelen zoals Twitter 
betekenen voor de 
effectiviteit van de politie. 
Technologie reguleert 
vooral het gedrag van 
degenen die haar feitelijk 
gebruiken, in dit geval 
de wijkagenten. Het 
reguleert niet zozeer 
het gedrag van de burger, 
op wie de technologie is 
gericht. Het is opletten 
met dit soort 
ontwikkelingen.’ 
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opdracht van Regiopolitie Groningen dat 

twitterende wijkagenten de onveilig-

heidsgevoelens van volgers niet beïnvloe-

den.114 De transparante communicatie 

zorgt bij volgers enerzijds voor het besef 

dat er meer overlast en criminaliteit in de 

wijk is dan voorheen. Anderzijds geven 

twitterende wijkagenten aan volgers het 

signaal dat de politie van de problematiek 

op de hoogte is en deze serieus aanpakt. 

Per saldo lijkt twitteren geen effect te 

hebben op onveiligheidsgevoelens  

van bewoners. 

Het Zeeuwse politiekorps komt op basis 

van eigen onderzoek onder volgers op 

Twitter tot een andere conclusie: twitter-

gebruik vergroot het veiligheidsgevoel 

van burgers en de waardering van het 

politiewerk. 

Eerder onderzoek van het SCP wijst op 

studies die duidelijk maken dat feitelijke 

berichtgeving door de politie over inci-

denten, onveiligheidsgevoelens kunnen 

aanwakkeren.115 Uit ander onderzoek dat 

het SCP noemt, blijkt dat een grotere 

zichtbaarheid van politie onveiligheidsge-

voelens vermindert. 

Het betekent dat twittergebruik voor de 

politie kansen biedt, mits het op de juiste 

manier wordt ingezet.

Bijna de helft van de leden van het des

kundigenpanel denkt dat het gebruik 

van Twitter door de politie een positieve 

invloed heeft op de onveiligheids-

114 Leo Veltman, Twitterende wijkagenten en de beleving 
van burgers’ Een onderzoek naar de effecten van een 
twitterende wijkagent, Masterscriptie Universiteit 
Twente, 2011

115 Lonneke van Noije en Karin Wittebrood, Overlast en 
verloedering ontsleuteld. Veronderstelde en 
werkelijke effecten van het Actieplan overlast en 
verloedering, SCP, Den Haag, 2009

Sander Flight
DSP-groep

‘ Twitter heeft geen 
eenduidige invloed op 
onveiligheids gevoelens. 
Agenten die dagelijks 
twitteren dat er een 
inbreker actief is hebben 
een ander soort invloed 
dan agenten die 
berichten dat zij met 
ondernemers en 
bewoners afspraken 
hebben gemaakt over 
de aanpak van verloe-
dering. Het beste werkt 
het volgens mij als 
twitterende agenten 
benaderbaar zijn voor 
burgers. Dat geeft 
burgers een gevoel van 
controle over hun eigen 
situatie en dat leidt tot 
een veiliger gevoel.’ 
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De evaluatieonderzoeken die wel beschik-

baar zijn, wijzen erop dat interventies met 

licht, kleur, geluid of geur een bijdrage 

kunnen leveren aan de verbetering van 

sociale veiligheid. Geurinterventies, 

 overigens betrekkelijk goedkoop, lijken 

het meest kansrijk voor het beïnvloeden 

van de onveiligheidsgevoelens.

Een praktijkvoorbeeld van een interventie 

uit 2012 is de bijzondere straatverlichting 

in de gemeente Eindhoven.117 Het project 

Street Food Lighting voorziet de donker-

ste hoeken van de stad van projecties van 

felgekleurde nachtmarkten over de hele 

wereld. De afgebeelde menigten moeten 

in donkere, verlaten straten een levendiger 

en dus veiliger gevoel creëren.

toezicht

Ook toezicht kan bijdragen aan het gevoel 

van veiligheid. Zo heeft de pilot ‘verbeterd 

toezicht in het openbaar vervoer’ gezorgd 

voor een hoger veiligheidsgevoel onder 

chauffeurs. Dat meldde de Federatie 

Mobiliteitsbedrijven Nederland (FMN) in 

2012. Tijdens de proef zijn extra toezicht-

houders en servicemedewerkers ingezet. 

OV-bedrijven uit onder meer Dordrecht, 

Almere, West-Brabant en de stadsregio’s 

Eindhoven en Amsterdam namen deel aan 

de pilot, die september 2011 van start ging. 

Tijdens de pilot steeg het veiligheidsge-

voel onder chauffeurs van het rapport-

cijfer 6.2 naar een 7.

117 www.bright.nl/virtuele-eetstalletjes-maken-
eindhoven-veiliger?

gevoelens van burgers. Iets meer dan 

een kwart ziet deze positieve uitwerking 

niet en iets minder dan een kwart van 

het panel weet het niet.

Uit de toelichting van de deskundigen 

blijkt dat er grote verdeeldheid is over 

de invloed van Twitter op onveiligheids-

gevoelens. Veel panelleden zijn het erover 

eens: het gebruik van Twitter kan hierop 

zowel negatieve als positieve gevolgen 

hebben. Enerzijds kunnen twitterberichten 

burgers informeren en maken ze zichtbaar 

wat de politie doet aan de criminaliteit in 

hun buurt. Anderzijds kan het gebruik 

ervan burgers (onnodig) ongerust maken. 

Het effect van Twitter is daarnaast van 

veel factoren afhankelijk, zoals de ontvan-

ger en de inhoud en vorm van de berich-

ten. Verschillende experts benadrukken 

dat onderzoek nodig is om betrouwbare 

uitspraken te doen over de invloed van 

Twitter op onveiligheids gevoelens.

zintuigbeïnvloeding

Een andere manier om onveiligheids-

gevoelens te beïnvloeden is door atmosfe-

rische variabelen te gebruiken, zoals licht, 

kleur, geluid en geur. Uit onderzoek van 

het Landelijke Expertisegroep Veiligheids-

percepties naar Zintuigbeïnvloeding in 

2012 blijkt dat de veiligheidspraktijk deze 

middelen steeds vaker gebruikt om de 

veiligheidsbeleving te beïnvloeden.116 

Volgens de onderzoekers duidt dat op een 

geloof in de werking van deze interven-

ties. Op feiten is dat geloof niet altijd 

gebaseerd: systematische evaluaties van 

deze interventies ontbreken nog vaak. 

116 Marnix Eysink Smeets, Koen van ’t Hof en Henk-Jelle 
Zandbergen, Zintuigbeïnvloeding en Veiligheid, 
Landelijke expertisegroep veiligheidspercepties, 
Amsterdam, 2012
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toekomst perspectief

Duidelijk is dat onveiligheidsgevoelens 

groter zijn onder slachtoffers van crimina-

liteit. Deze gevoelens zijn echter breder 

dan de angst zelf slachtoffer te worden. 

Volgens Hans Boutellier (directeur van het 

Verwey-Jonker Instituut) kunnen ook 

allerlei sociale problemen en algemene 

onzekerheden die samenhangen met 

onze maatschappij, deze onveiligheids-

gevoelens negatief beïnvloeden. Met de 

economische neergang leeft een deel van 

de Nederlandse bevolking in onzekerheid 

over de toekomst. Door een stijgende 

werkloosheid is niet iedereen meer verze-

kerd van een baan. Wat betekent dit voor 

het beleid van Rijk en gemeenten? Is in de 

toekomst, naast criminaliteitsbestrijding, 

meer specifiek beleid nodig om onveilig-

heidsgevoelens te verbeteren?

Camerabewaking is een andere vorm van 

toezicht. Opvallend is het dat een slechte 

vormgeving van beveiligingscamera’s juist 

kan zorgen voor meer onveiligheidsgevoe-

lens. Dat is het geval als de camera’s qua 

vormgeving niet passen bij de omgeving 

of het gebouw waaraan ze zijn bevestigd. 

Het ministerie van Veiligheid en Justitie 

heeft daarom in 2012 een subsidie toe-

gekend aan de Stichting Veilig Ontwerp 

en Beheer. Met deze subsidie ondersteunt 

de stichting gemeenten om camera’s 

zodanig vorm te geven dat ze de openbare 

ruimte niet negatief aantasten.

Bron: CCV

Nee

Nog niet

Ja

Ja Nog niet Nee

24%

9% 67%

onveiligheidsgevoelens 
op politieke agenda

Toelichting

Oktober 2012 heeft het CCV aan alle 

 veiligheidscoördinatoren van 436 (deel)-

gemeenten een enquête verstuurd. Zo zijn 

63 coördinatoren bevraagd op het thema 

onveiligheidsgevoelens.  

Uit de enquete blijkt dat onveiligheids-

gevoelens bij tweederde van de gemeenten 

hoog op de politieke agenda staat.

Bron: CCV

10.1 Onveiligheidsgevoelens op politieke agenda bij gemeenten
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11. recidive  
en nazorg

Uit het Trendsignalement 2012 bleek al dat daders iets 

minder snel opnieuw in de fout gaan dan voorheen. 

Onder de groep zeer actieve veelplegers is die ontwikke-

ling nu ook zichtbaar. 

Uit het regeerakkoord van Rutte-Asscher blijkt dat het 

terugdringen van recidive ook in het nieuwe kabinet een 

belangrijke plaats heeft. Het kabinet wil recidive vermin-

deren door passende straffen. Zo moet het Openbaar 

Ministerie in de toekomst minimale strafeisen voor 

ernstige gevallen van recidive vastleggen. Daarnaast is er 

aandacht voor tijdige resocialisatie, zodat ook weer 

nieuw perspectief ontstaat. De mogelijkheid voor de 

rechter om als aanvullende maatregel ‘ter beschikking 

aan het onderwijs’ (TBO) op te leggen is daar een voor-

beeld van.

Niet alleen verscherpt toezicht en passende straffen 

kunnen recidive verminderen. Ook nazorg aan ex-gedeti-

neerden is een belangrijke factor om de kans op herha-

lingscriminaliteit te verminderen. Ieder jaar keren ruim 

dertigduizend ex-gedetineerde burgers terug in de maat-

schappij. Door goede samenwerking zorgen partners in 

het Veiligheidshuis dat ex-gedetineerden de beschikking 

hebben over de noodzakelijke basisvoorzieningen: een 

ID-bewijs, huisvesting, inkomen en werk, schuldhulp-

verlening en zorg. Basisvoorzieningen die voorkomen 

dat ex-gedetineerden opnieuw in de fout gaan.

terug naar inhoud



jonge zedendelinquenten

Jonge zedendelinquenten in de leeftijd 

van 12 tot 18 jaar plegen zelden opnieuw 

een zedendelict: een kleine 3 procent van 

de veroordeelde jonge zedendelinquenten 

vervalt in oud gedrag. Wel blijkt dat 

74 procent van hen een ander recidive-

delict pleegt. Dit concluderen onder-

zoekers van het VU medisch centrum.119

Specifieke kenmerken van een delinquent 

laten recidive moeilijk voorspellen. Wel 

kan inzicht in het IQ en invulling van de 

vrije tijd helpen recidive te voorkomen. 

Als de politie jongeren van 12 tot 18 jaar 

nogmaals verdenkt van een nieuw 

 zedendelict, heeft de Raad voor de 

 Kinder bescherming vaak al grote zorg 

gerapporteerd over het eerder gepleegde 

zedendelict. De inhoud van dat rapport 

moet volgens de onderzoekers de basis 

zijn voor een vroege interventie en gerich-

te preventieve maatregelen van ouders, 

scholen en jeugdzorginstellingen. Zo 

kunnen zij na het eerste delict toekomstig 

seksueel grensoverschrijdend gedrag 

voorkomen.

tbsgestelden met een zedendelict

Het WODC heeft onderzoek gedaan naar 

recidive van (voormalig) tbs-gestelden 

die een ernstig delict hebben gepleegd en 

een psychische stoornis hebben.120 Dit 

119 C. Boonmann, L.M.C. Nauta-Jansen, L.A. ’t Hart-
Kerkhoffs, Th.A.H. Doreleijers en R.R.J.M. Vermeiren, 
Jeugdige zedendelinquenten en recidive. Een 
onderzoek bij jeugdige zedendelinquenten naar de 
voorspellende waarde van psychiatrische stoornissen 
en psychosociale problemen voor (zeden)recidive, 
Politie & Wetenschap & VUmc De Bascule, 
Amsterdam, 2012

120 H.J.M. Schönberger en C.H. de Kogel, Kenmerken en 
recidivecijfers van ex-terbeschikkinggestelden met 
een zedendelict, WODC, Den Haag, 2012
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zeer actieve veelplegers

De afname van de hoeveelheid zeer actie-

ve volwassen veelplegers (de zogenoemde 

ZAVP’s) zet door. Uit onderzoek van het 

WODC over periode tussen 2003 en 2009 

blijkt dat dit aantal elk jaar is gedaald.118 

In totaal is het aantal ZAVP’s in die peri-

ode met 18 procent afgenomen. Wel blijft 

de ernst van de recidivedelicten stabiel. 

Opvallend is de afname van het aandeel 

vermogensdelicten onder de ZAVP’s. Het 

aandeel delicten tegen de openbare orde 

en geweldsdelicten is daarentegen juist 

duidelijk toegenomen.

Hetzelfde onderzoek maakt duidelijk dat 

er niet onder alle zeer actieve veelplegers 

sprake is van een positieve ontwikkeling. 

Het aantal 18- tot -24-jarigen onder hen, 

de zogenoemde jonge zeer actieve veel-

plegers, is juist toegenomen. In de periode 

tussen 2003 en 2009 is de omvang van 

deze groep gestegen met 28 procent. 

Ook is het aandeel jonge zeer actieve 

veelplegers onder alle ZAVP’s toegeno-

men: van 19 procent in 2003 naar 29 pro-

cent in 2009. Dat betekent dat de groep 

ZAVP’s in toenemende mate bestaat uit 

18- tot 24-jarigen. De groep jonge zeer 

actieve veelplegers pleegt wel minder 

ernstige delicten en lijkt dus minder cri-

mineel dan voorheen . Of de cijfers de 

werkelijkheid weergeven is volgens 

 onderzoekers van het WODC discutabel. 

Mogelijk is er sprake van selectieve rechts-

handhaving gericht op veelplegers in deze 

leeftijdsgroep.

118 N. Tollenaar en N van der Laan, Monitor veelplegers 
2012, WODC, Den Haag, 2012
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reductie, doordat de dader tijdens het 

uitzitten van zijn straf geen nieuwe delic-

ten kan plegen (incapacitatie-effect). 

Anderzijds moeten behandeling en resoci-

alisatie zorgen voor minder recidive. 

ZAVP’s die de maatregel hebben onder-

gaan, hebben een 12 tot 16 procent 

 kleinere kans om binnen twee jaar te 

recidiveren dan ZAVP’s met een stan-

daardvrijheidsstraf. Met andere woorden: 

om recidive onder ZAVP’s terug te dringen, 

is een ISD-maatregel bij een deel van de 

doelgroep effectiever dan een standaard-

vrijheidsstraf. Overigens is recidive onder 

ISD’ers met 72 procent nog altijd fors.

Ook vonden de onderzoekers bewijs dat 

de ISD maatregel zorgt voor een incapaci-

tatie-effect. Gemiddeld zijn door het 

opleggen van de ISD-maatregel (in plaats 

van standaardvrijheidsstraffen) naar 

schatting zes strafzaken en negen straf-

bare feiten, per jaar dat de ZAVP’s waren 

ingesloten, voorkomen. 

pijmaatregel

In tegenstelling tot de ISD-maatregel, 

richt de PIJ-maatregel zich specifiek op 

minderjarigen. De PIJ-maatregel is de 

strafrechtelijke maatregel binnen het 

jeugdstrafrecht. De rechter kan met deze 

maatregel minderjarigen die ernstige 

delicten hebben gepleegd, voor behande-

ling in een jeugdinrichting plaatsen. Vaak 

lijden zij aan een gebrekkige ontwikkeling 

of psychische stoornis.

hangt samen met de voorgestelde wets-

wijziging tot langdurig of levenslang 

toezicht op deze zedendelinquenten. 

Uit het onderzoek blijkt dat uitgestroomde 

zedendelinquenten vaker recidiveren met 

een gewelddadig niet-seksueel delict dan 

met een seksueel delict. Wel recidiveren 

zedendelinquenten vaker met een zeden-

delict dan andere tbs’ers: 17 procent van 

hen pleegt binnen 18 jaar opnieuw een 

zedendelict. Opmerkelijk is dat het per-

centage recidivisten met een zeer ernstig 

delict onder zedendelinquenten tussen 

negen en achttien jaar na uitstroom nog 

toeneemt. Deze uitkomsten wijzen er 

volgens de onderzoekers op dat toezicht 

en begeleiding mogelijk ook langer dan 

negen jaar na uitstroom nog zinvol zijn. 

Tot slot concludeert het WODC dat in de 

periode 2004-2008 zedendelinquenten 

minder vaak opnieuw in de fout gaan ten 

opzichte van eerdere periodes.

aanpakken

isdmaatregel

De maatregel om veelplegers voor twee 

jaar in een Inrichting voor Stelselmatige 

Daders te plaatsen, draagt bij aan minder 

criminaliteit en lagere recidive onder zeer 

actieve veelplegers. Dit blijkt in 2012 uit 

onderzoek van het WODC naar de effecten 

van de ISD-maatregel.121

De ISD-maatregel is in Nederland sinds 

oktober 2004 van kracht en gericht op 

zeer actieve veelplegers. Het doel van 

de maatregel is enerzijds criminaliteits-

121 Tollenaar, N., Laan en A.M. van der, Effecten van de 
ISD-maatregel, WODC, Den Haag, 2012
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werk voor exgedetineerden

Om herhalingscriminaliteit te voorkomen 

zijn huisvesting, inkomen en werk belang-

rijke basisvoorzieningen voor ex-gedeti-

neerden. Penitentiaire Inrichtingen (PI’s) en 

gemeenten zetten zoveel mogelijk in op 

het arbeidsklaar maken van gedetineerden. 

Zo geeft de PI Vught gedetineerden, van 

wie de invrijheidsstelling in zicht komt, 

toestemming via internet naar een baan te 

zoeken en te solliciteren.123 Een gedetineer-

de kan een beroepskeuzetest invullen en 

via een gesloten sollicitatie systeem ken-

baar maken wie hij is en wat voor soort 

werk zijn voorkeur heeft. Om deze proef 

mogelijk te maken, hebben justitie, de 

gemeente Eindhoven, ROC’s, het UWV en 

werkgevers de handen ineengeslagen. 

Een ander voorbeeld is het initiatief van 

hulpverleningsorganisatie Innovium.124 

Via het UWV begeleidt Innovium jonge 

gehandicapte gedetineerden met een 

Wajong-uitkering na hun detentie naar 

werk. In samenwerking met de Medewer-

ker Maatschappelijke Dienstverlening start 

Innovium hiermee al tijdens detentie. De 

begeleiding bestaat uit een beroeps-

keuzetest, leerdoelentraining en hulp bij 

de zoektocht naar werk. Ook na detentie 

zet Innovium de begeleiding voort.

123 Online op zoek naar een baan voor na de vrijlating. 
Reportage solliciteren vanuit de gevangenis, in: 
de Volkskrant, 24 februari 2012, p. 25

124 Samen aan de slag met de gedetineerde. De PI als 
uw ketenpartner, Ministerie van Veiligheid en Justitie: 
Dienst Justitiële Inrichtingen, 2012

Uit onderzoek van het WODC blijkt 

dat niet duidelijk is in hoeverre de 

 PIJ-maatregel heeft bijgedragen aan 

gedragsverandering en (uiteindelijk) 

recidivevermindering.122 Verontrustend is 

dat 80 procent van de jongeren met een 

PIJ-maatregel binnen tien jaar na uit-

stroom opnieuw in aanraking komt met 

justitie. De meeste jongeren recidiveren 

binnen twee jaar na uitstroom. Wel is de 

eerste recidive na de PIJ-maatregel in de 

meeste gevallen minder ernstig dan het 

delict waarvoor de maatregel is opgelegd.

122 Kempes, Overzicht van onderzoek naar de PIJ-
maatregel tussen 2006-2011, WODC, Den Haag, 2012

Toon van der Heijden
OM Parket-Generaal

‘ Veel gemeenten staan 
niet te springen om 
ex-gedetineerden op 
te vangen. Regionale 
samenwerking helpt 
om elkaar bij de les te 
houden en te leren van 
elkaars ervaringen.’
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3. Zowel het verkrijgen van een uit-

kering met passende dagbesteding 

als betaalde arbeid na detentie stuit 

op de nodige barrières. Niet alleen 

door procedures binnen de PI, maar 

ook door beperkte beschikbaarheid 

van re-integratietrajecten binnen 

de gemeenten. Gemeenten merken 

hierin zichtbaar de gevolgen van 

bezuinigingen.

4. Veel gedetineerden hebben schul-

den, maar maken in verhouding 

te weinig gebruik van een schuld-

hulpverleningstraject. Op dit 

onderdeel lijkt nog veel winst te 

behalen, bijvoorbeeld als gemeen-

ten in de PI’s meer investeren in 

schuldhulpverleningstrajecten.

5. Binnen de PI’s wordt overwegend 

een passend zorgtraject geboden. 

Na detentie blijkt continuïteit van 

zorg lastig door te weinig aanbod 

van passende zorg, wachtlijsten bij 

instellingen, het moeilijk verkrij-

gen van indicatiestellingen, con-

tra-indicaties zoals terugval van 

cliënten en ontbreken van motiva-

tie bij cliënten. 

onderzoek samenwerkingsmodel 
nazorg

Het CCV heeft in samenwerking met 

het ministerie van Veiligheid en 

 Justitie, Dienst Justitiële Inrichtingen 

(DJI) en de Vereniging Nederlandse 

Gemeenten (VNG) in oktober 2012 een 

vragenlijst uitgezet onder gemeenten 

en Penitentiaire Inrichtingen (PI’s), 

om te onderzoeken wat successen 

en knelpunten zijn van het Samen-

werkingsmodel Nazorg volwassen 

ex-gedetineerden. Dit Samenwer-

kingsmodel is in 2009 opgesteld door 

de VNG en DJI en vormt de basis voor 

samenwerking tussen gemeenten en 

PI’s. In hoeverre zijn deze afspraken 

ook werkbaar in de praktijk? Hierbij 

ligt de nadruk op de knelpunten in 

de samenwerking tussen PI’s en 

gemeenten. Dit zijn de belangrijkste 

conclusies uit het onderzoek:

1. Volgens zowel gemeenten als PI’s 

levert het verkrijgen van een geldig 

ID-bewijs relatief gezien de minste 

problemen op.

2. Huisvesting verdient volgens 

gemeenten en PI’s de meeste aan-

dacht. Knelpunten liggen in het al 

dan niet beschikbare aanbod van 

woningbouwcorporatie, particu-

liere markt, Regionale Instelling 

Beschermende Woonvormen 

(RIBW’s) en Maatschappelijke  

Opvang.                                                        >> 

103

www.hetccv-trends.nl

11. recidive en nazorg

terug naar inhoud



toekomst perspectief

Het kabinet-Rutte-Asscher zet in op 

100.000+ gemeenten. Daardoor is de 

verwachting dat regionale samenwerking, 

ook op het gebied van nazorg, in de toe-

komst toeneemt. Deels organiseren part-

ners deze samenwerking via regionaal 

werkende Veiligheidshuizen. De ontwik-

keling van regionale samenwerking heeft 

echter ook invloed op de onderlinge 

samenwerking tussen gemeenten en PI’s. 

Anno 2012 hadden gemeenten nog veel 

individuele beleidsvrijheid om nazorg 

naar eigen inzicht vorm te geven. Zo 

konden gemeenten bijvoorbeeld zelf 

beslissen of zij vaste lasten van gedeti-

neerden doorbetaalden of PI’s bezochten 

om ter plekke ID-bewijzen te verstrekken. 

Of regionale afspraken tussen gemeenten 

een positieve uitwerking hebben op 

nazorg aan ex-gedetineerden moet 

de toekomst uitwijzen. 

Dertig van de vijftig experts uit het 

 deskundigenpanel zijn van mening dat 

regionale afspraken tussen gemeenten 

een positieve uitwerking hebben op 

nazorg aan ex-gedetineerden. De meeste 

andere deskundigen weten het niet. Het 

belangrijkste voordeel dat deskundigen 

noemen is dat regionale afspraken tot 

meer samenwerking en kennisuitwisse-

ling kunnen leiden. Door kennisuitwisse-

ling kunnen gemeenten van elkaar leren, 

bijvoorbeeld door ‘best practices’ met 

elkaar te delen. Een gedeeld belang is 

daarbij wenselijk.  

veiligheidshuis

Een goede samenwerking in het Veilig-

heidshuis heeft een meerwaarde bij de 

nazorg aan ex-gedetineerden. Sinds 2009 

geven partijen in het Veiligheidshuis 

Utrecht ernstig overlastgevende gezinnen 

met politie- en justitiecontacten inten-

sieve begeleiding. Met deze aanpak Ern-

stig Overlastgevende Gezinnen (EOG) wil 

de gemeente Utrecht onder meer recidive 

van criminele gezinsleden terugdringen. 

Uit onderzoek van het Verwey-Jonker 

Instituut blijkt dat, bij gezinnen waar de 

aanpak is afgerond, criminaliteit van de 

meest problematische gezinsleden is 

gedaald en overlast is gestopt of afgeno-

men.125 Wel is bij deze gezinnen sprake van 

hardnekkige problematiek, waarbij een 

kortetermijnoplossing vaak geen vruch-

ten afwerpt.

125 Inge Bakker, Renske van der Gaag en Wouter 
Roeleveld, Ernstig overlastgevende gezinnen 
aangepakt. Een onderzoek naar de aanpak ernstig 
overlastgevende gezinnen met politie- en 
justitiecontacten van de gemeente Utrecht,  
Verwey-Jonker Instituut, Utrecht, 2012
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12. overlast en 
verloedering

Overlast en verloedering kunnen van grote invloed zijn 

op de leefbaarheid en veiligheid in de buurt. De bezuini-

gingen op het welzijnswerk, buurthuizen en leefbaar-

heidsprojecten geven wijkbewoners, nog meer dan eerst, 

een taak bij het zorgen voor leefbare en veilige wijken. 

Rutte-Asscher wil burgers ondersteunen bij hun groei-

ende verantwoordelijkheid voor het veiligheidsbeleid 

in wijken. Aandachtswijken houden ook prioriteit bij 

dit kabinet.

Hoopgevend is dat het aandeel Nederlanders dat zich 

actief inzet voor het verbeteren van de buurt de afgelo-

pen jaren significant is toegenomen.126 Een voorbeeld 

daarvan is het project SMS-alert, een systeem dat bewo-

ners van een Amsterdamse wijk op eigen initiatief en 

zonder subsidie hebben opgezet. Met SMS-alert waar-

schuwen bewoners elkaar via sms als zij iets verdachts 

zien in de wijk. Door het systeem voelen bewoners zich 

prettiger en ervaren minder overlast. SMS-alert won in 

2012 de Hein Roethofprijs. Ook in wijkondernemingen 

zetten bewoners zich in voor hun eigen woonomgeving. 

Zij combineren op deze manier hun collectieve betrok-

kenheid met ondernemerschap. Wijkondernemingen 

zijn onafhankelijke maatschappelijke initiatieven met 

zowel een commerciële als maatschappelijke doelstel-

ling. Bewoners zelf vormen het bestuur van de organisa-

tie, eventueel aangevuld met raadsleden of medewerkers 

van de gemeente. Uit de winst financiert de onder-

neming maatschappelijke activiteiten voor de wijk.

126 Integrale Veiligheidsmonitor 2011, CBS, Heerlen, 2012
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Het SCP onderzoekt de sociale status van 

wijken aan de hand van een aantal ken-

merken van bewoners: hun opleidingsni-

veau, inkomen en arbeidsmarktpositie. 

Tussen 1998 en 2010 is de gemiddelde 

status van de Nederlandse wijken geste-

gen. Vooral de bouw van nieuwbouw-

wijken en het gestegen opleidingsniveau 

van de bewoners zijn redenen van de 

stijging. Met name in de grote steden is er 

een sterk verband tussen een toename 

van koopwoningen en een hogere status 

van de wijk. Wijken met een lage status 

hebben een ongunstige ligging en onaan-

trekkelijke bebouwing. Als verval eenmaal 

is ingezet lijkt dit daar lastig te keren. 

Omdat bewoners die het zich kunnen 

veroorloven, verhuizen naar ‘betere’ 

 buurten, blijven bewoners met een lagere 

sociaaleconomische status achter.  Nieuwe 

bewoners met een lage(re) status nemen 

de plaats in van de vertrekkende groep. 

De status van aandachtswijken daalde 

tussen 1998 en 2006, maar steeg vanaf 

2006 licht. Wel blijft het niveau van 

 aandachtswijken bijzonder laag. 

Met de wijkenaanpak moesten veertig 

aandachtswijken in 18 gemeenten (G18) 

transformeren tot veilige en leefbare 

wijken, waar mensen kansen hebben, 

betrokken zijn en prettig wonen. Onder-

zoek van het CBS maakt duidelijk dat 

sinds de start van de wijkenaanpak onge-

veer de helft van de veertig aandachts-

wijken in 2010 een positieve ontwikkeling 

heeft doorgemaakt.129 Een derde ontwik-

kelde zich negatief. 

Vooral de leefbaarheid, integratie en 

gezondheid ontwikkelden zich gunstig. 

129 Outcome Monitor Wijkenaanpak, CBS, Den Haag, 
2012
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leefbaarheid en overlast

Het oordeel van Nederlanders over de 

veiligheid en leefbaarheid van hun woon-

buurt is de laatste jaren niet of nauwelijks 

veranderd. Dat blijkt uit de Integrale 

 Veiligheidsmonitor 2011.127 Tussen 2008 

en 2011 gaven burgers hiervoor steeds 

een rapportcijfer rond de 7. Leefbaarheid 

beoordeelden Nederlanders iets hoger 

dan de veiligheid in de woonbuurt. 

De jaarlijkse volksraadpleging van het CBS 

maakt ook duidelijk dat het aandeel 

Nederlanders dat overlast ervaart van 

hangjongeren of buren amper wisselt. 

Wel is het percentage van de bevolking 

dat overlast ervaart van dronken mensen 

op straat in de periode tussen 2008 en 

2011 significant toegenomen: van 6 naar 

7 procent. Tegelijkertijd hebben steeds 

minder Nederlanders last van fysieke 

overlast, zoals bekladding van muren of 

gebouwen, vernieling van bus- of tram-

hokjes of hondenpoep in de buurt.

statusontwikkeling wijken

Statusontwikkeling van wijken is in zowel 

grote als kleine gemeenten niet verbon-

den met overlast en verloedering. Dat 

blijkt uit onderzoek van het Sociaal en 

Cultureel Planbureau (SCP) naar de status-

ontwikkeling van wijken in Nederland 

tussen 1998 en 2010.128 Wel is er meer 

overlast en verloedering in wijken waar 

bewoners een beperkte binding hebben 

met de buurt. Binding is vooral laag in 

buurten met veel twintigers. 

127 Integrale Veiligheidsmonitor 2011, CBS, Heerlen, 2012
128 Frans Knol, Statusontwikkeling van wijken in 

Nederland 1998-2010, Sociaal en Cultureel Planbureau, 
Den Haag, 2012
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ren.131 Tussen 2007 en 2011 bleef de mate 

van bewonersparticipatie in alle aan-

dachtswijken samen gelijk.

woonwagencentra

Naast aandachtswijken kregen, met name 

in de media, woonwagencentra en ver-

meende vrijplaatsen in 2012 veel aandacht. 

Gemeenten zouden moeite hebben  

om de regels op woonwagencentra  

te handhaven. 

Onderzoek van de VROM-inspectie (thans 

Inspectie Leefomgeving en Transport) 

maakt duidelijk dat er in 2010 naar schat-

ting 40 gemeenten waren met daarin 63 

of meer vrijplaatsen.132 Volgens de inspec-

tie lijkt de problematiek hiermee niet 

afgenomen, en mogelijk licht toe-

genomen. Als gemeenten niet optreden, 

kwam dat vooral omdat zij er weinig 

prioriteit aan toekennen, een beperkte 

capaciteit hebben en/of angst voor de 

gevolgen ervaren. 

Dit laatste constateert de Inspectie Leef-

omgeving en Transport ook in een ander 

rapport over de situatie van woonwagen-

bewoners in 2011.133 Verontrustend is dat 

sommige gemeenten geen oplossing 

hebben voor de problemen op woonwa-

gencentra waar de situatie problematisch 

is en daarom ‘wegkijken’. Anderzijds, en 

dat is hoopgevend, gaat het op nogal 

wat woonwagencentra goed met de 

bewoners. Gemeenten zijn volgens de 

inspectie verantwoordelijk voor een 

131 Fenke Legerstee, Wim Faessen en Jan Hooft van 
Huijsduijnen, Bewonersparticipatie in 
aandachtswijken Bewonerspeilingen rapportage 
2012, ABF Research, Delft, 2012

132 Vrijplaatsen op woonwagenlocaties Meting 2010, 
VROM Inspectie, Den Haag, 2012

133 W. Vos en W. Waardenburg, Woonwagenbewoners in 
Nederland 2011, Inspectie Leefomgeving en Transport, 
2012

Op het thema wonen en leefbaarheid 

heeft een groot deel van de aandachts-

wijken in 2010 vooruitgang geboekt. Op 

het gebied van leefbaarheid nam de ach-

terstand van de aandachtswijken ten 

opzichte van het G18-gemiddelde (de 

gemeenten waarin de veertig aandacht-

wijken gevestigd zijn) af met 10 procent. 

Op het thema veiligheid is de achterstand 

van de aandachtswijken op de G18 toe-

genomen, ook al is de veiligheidsscore in 

veel aandachtswijken licht verbeterd.

bewonersparticipatie

Een studie naar de samenhang tussen 

leefbaarheid en buurtparticipatie bena-

drukt de positieve werking van bewoners-

participatie.130 Het onderzoek vindt 

aanwijzingen dat buurtparticipatie in 

positieve zin bijdraagt aan de ontwikke-

ling van de leefbaarheid van buurten. 

Buurtparticipatie draagt niet bij aan leef-

baarheid in wijken met een ‘extreme 

uitgangspositie’: een (zeer) negatieve of 

juist een zeer of uiterst positieve leefbaar-

heid. Met buurtparticipatie ontstaat een 

sociaal netwerk en een sterkere binding in 

de buurt; dit heeft weer minder snelle 

doorstroming tot gevolg. Deze stabiliteit 

heeft een positieve invloed op de leef-

baarheid en voorkomt dat er op enig 

moment een versnelde instroom van 

kansarme huishoudens ontstaat. Met 

deze bevindingen lijkt het van belang 

burgerparticipatie te stimuleren in buur-

ten zonder extreme uitgangspositie.

Zowel in de G18 als in de aandachtswijken 

is bijna een vijfde van de inwoners actief 

bezig geweest om de buurt te verbete-

130 K. Leidelmeijer, Buurtparticipatie en leefbaarheid, 
RIGO Research en Advies, Amsterdam, 2012
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Het CCV heeft het deskundigenpanel 

gevraagd of zij het beeld herkennen dat 

gemeenten moeite hebben om regels op 

woonwagencentra te handhaven en dat 

toezichthouders, ambtenaren of hulpver-

leners zogenoemde vrijplaatsen uit angst 

vermijden. De experts uit het panel zijn 

verdeeld in hun reacties. Negentien van 

de vijftig experts herkennen het beeld en 

acht van de vijftig doen dat niet. Bijna 

de helft van het panel weet het niet. 

Uit de antwoorden van de deskundigen 

blijkt dat er een grote verscheidenheid is 

aan woonwagencentra. Ook ervaren toe-

zichthouders, ambtenaren of hulpverle-

ners angst op verschillende wijze. 

Sommige experts spreken hierbij uit eigen 

ervaring en hebben die angst zelf beleefd. 

Anderen hebben goede ervaringen bij 

de handhaving van regels op woon-

wagencentra. 

aanpakken

best persons

Vaak zoeken overheden bij de aanpak van 

complexe problematiek in wijken naar 

best practices. Onderzoek van Tilburg 

University maakt echter duidelijk dat zij 

hun zoektocht ook moeten richten op 

zogenoemde best persons.134 Deze boeken 

door een onorthodoxe aanpak zichtbare 

resultaten in achterstandswijken.

In aandachtswijken is er een groot verschil 

tussen de systeemwereld en leefwereld. 

De systeemwereld bestaat uit professio-

134 Gabriel van de Brink, Merlijn van Hulst, Laurens de 
Graaf en Ton van der Pennen, Best persons en hun 
betekenis voor de Nederlandse achterstandwijk, 
Boom/Lemma, Den Haag, 2012

 integrale en multidisciplinaire aanpak. 

De aanpak van centra waar het niet goed 

gaat en bewoners problemen hebben 

op meerdere leefgebieden vereist een 

lange adem. 

Henk Boelens
Gemeente Breda

‘ Op woonwagencentra 
hebben ambtenaren wel 
negatieve ervaringen, 
maar we blijven als 
gemeente normaal 
optreden. Bij een goede 
bestuurlijke rugdekking 
zijn het normale taken 
die lang niet altijd hand-
havend van aard zijn. 
Het ontbreken van 
bestuurlijke steun 
en daadkracht is vaker 
het probleem dan de 
ambtelijke activiteiten 
zelf. Die activiteiten zijn 
namelijk goed voor 
te bereiden en af te 
stemmen op verwachte 
reacties.’
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vertrouwen

Ook promotieonderzoek aan de Rijksuni-

versiteit Groningen benadrukt het belang 

van vertrouwen.135 Volgens de onderzoe-

kers kan de leefbaarheid in een buurt 

alleen verbeteren als bewoners zowel 

vertrouwen hebben in elkaar als in profes-

sionals die actief zijn in de buurt. Dit 

vertrouwen geeft bewoners het vermogen 

op te treden tegen vormen van overlast en 

criminaliteit en maakt de buurt zo collec-

tief weerbaar. Alleen in collectief weerbare 

buurten kan leefbaarheid zich goed 

 ontwikkelen. 

De onderzoekers concluderen dat het in 

aandachtswijken vaak ontbreekt aan 

vertrouwen tussen bewoners onderling en 

tussen bewoners en professionals. Een 

andere opvallende uitkomst is dat het in 

aandachtswijken ook vaak schort aan 

vertrouwen tussen professionals. Profes-

sionals kunnen alleen het vertrouwen van 

bewoners winnen, en zo dus ook de leef-

baarheid vergroten, als zij ook vertrouwen 

hebben in elkaar. Wantrouwen tussen 

professionals en slechte onderlinge 

samenwerking leidt tot een afwachtende 

houding, langzaam optreden en ineffec-

tieve interventies. Bewoners hebben geen 

boodschap aan complexe samenwerking, 

maar willen enkel zien dat de aanpak iets 

oplevert. Vertrouwen winnen professio-

nals alleen als bewoners zien wat de effec-

ten zijn van interventies in de buurt en als 

bewoners langdurig positieve ervaringen 

opdoen met professionals. 

135 A. Walberg en R.Verwer. Een kwestie van vertrouwen. 
Werking en versterking van collectieve weerbaarheid 
in achterstandsbuurten, Rijksuniversiteit Groningen. 
Groningen, 2012

nele organisaties met regels, structuren 

en procedures. In de leefwereld willen 

bewoners dat het leven in hun wijk en hun 

persoonlijke situatie verbeteren. Een best 

person vormt de verbinding tussen deze 

twee werelden. Hij kan werknemer zijn 

van een professionele organisatie, zoals 

de politie, of gewoon een actieve buurt-

bewoner zijn. Daarnaast vindt hij prakti-

sche oplossingen, die voor beide werelden 

aanvaardbaar zijn. 

Een best person bezit een unieke combi-

natie van ondernemerschap en betrok-

kenheid. Als ‘ondernemer’ zet hij zich 

volledig in, neemt risico’s, heeft een uit-

gesproken visie en is gericht op resulta-

ten. Vanuit zijn betrokkenheid heeft hij 

een breed netwerk, kan overweg met 

mensen van verschillende achtergronden 

en heeft een hoge mate van empathie met 

de mensen om wie het gaat. Door zijn 

betrokkenheid weet een best person ook 

wat de buurt belangrijk vindt. Omdat een 

best person eerlijk is over doelstellingen 

en werkwijze en geen loze beloften doet, 

geniet hij vertrouwen onder bewoners.

Een best person is bij uitstek geschikt 

voor een aandachtswijk. De problematiek 

is daar complex, net als de systemen die in 

zo’n wijk actief zijn. Al die systemen, met 

regels, overleggen en afspraken, maken 

het voor professionals al lastig genoeg 

met elkaar samen te werken. De onder-

zoekers pleiten ervoor deze best persons 

te ondersteunen in plaats van tegen 

te werken. 
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bestaande kvu

opgestart in 2011

kvu per gemeente
stand van zaken op 31-12-2011 

Bron: CCV

Geen ontwikkeling

Stijging

Daling

Geen ontwikkeling

Stijging

Daling

fysieke verloedering en sociale overlast 
- regionale trends 2006 -2011

fysieke verloedering
Ontwikkeling 2006-2011 

sociale overlast
Ontwikkeling 2006-2011 

Toelichting

Tussen 2006 en 2011 is de mate waarin 

de Nederlandse bevolking sociale overlast 

ervaart ongeveer gelijk gebleven. Steeds 

minder Nederlanders ervaren fysieke over-

last. Plaatselijk zijn er verschillen zichtbaar 

in de ontwikkeling van sociale en fysieke 

overlast. 

Bron: CBS

12.1 Fysieke verloedering en sociale overlast - regionale trends 2006-2011
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boa’s

Voor toezicht en handhaving van overlast 

kunnen gemeenten gebruikmaken van 

buitengewoon opsporingsambtenaren 

(boa’s). Uit onderzoek blijkt dat boa’s in 

wijken en buurten steeds vaker taken 

overnemen van de politie.136 Het uitge-

breide takenpakket bestaat niet meer 

alleen uit toezicht, maar ook uit steeds 

meer handhavingstaken. Oorzaken van 

deze verschuiving zijn volgens het onder-

zoek een groeiende ongerustheid over 

veiligheid en een lagere tolerantiegrens 

van burgers. Ook het feit dat de lokale 

overheid steeds meer een ‘integrale’ 

veiligheidsbenadering nastreeft in 

 buurten en wijken speelt een rol.

Sinds 2009 is het voor boa’s mogelijk 

zonder het OM of de rechter een sanctie 

op te leggen voor lichte overlastfeiten. 

De boa kan hiervoor gebruikmaken van 

de bestuurlijke strafbeschikking overlast 

en de bestuurlijke boete overlast. 

Uit een evaluatie van DSP blijkt dat in 2011 

270 gemeenten de bestuurlijke strafbe-

schikking hebben gebruikt.137 Het aantal 

uitgeschreven bestuurlijke strafbeschik-

kingen steeg tussen 2009 en 2011 van 

8.000 naar bijna 27.000. Het vaakst leg-

den boa’s bestuurlijke strafbeschikkingen 

overlast op voor loslopende honden, 

hondenpoep en het onjuist aanbieden van 

afval. Niet duidelijk is of het instrument 

tot een afname van overlast heeft geleid. 

136 Ronald van Steden, Veelvormig en versnipperd. 
Gemeentelijke toezichthouders en handhavers in 
het publieke domein, Vrije Universiteit/SMVP, 
Amsterdam/Den Haag, 2012

137 Sander Flight, Arthur Hartmann en Oberon Nauta, 
Bestuurlijke strafbeschikking en bestuurlijke boete 
overlast. Evaluatie na drie jaar, DSP-Groep, 
Amsterdam, 2012

De onderzoekers adviseren samen-

werkende professionals stilzwijgende 

verwachtingen en bedoelingen van inter-

venties uit te spreken. Zo zijn bewoners 

op de hoogte van gezamenlijke inspan-

ningen die professionals leveren. Een 

lange adem is nodig: sociale interventies 

bewijzen pas na langere tijd hun effect.

instrument overlastbeleving

Het CCV publiceerde in 2012 het 

instrument Overlastbeleving. Het 

nieuwe instrument moet het moge-

lijk maken overlastbeleving te beïn-

vloeden. Het komt namelijk regelma-

tig voor dat buurtbewoners klagen 

over overlast, terwijl er weinig objec-

tieve gegevens zijn die hun klachten 

staven.

Het Informatie Analyse Actie-model 

(IAA-model) ondersteunt gemeenten 

om beter grip te krijgen op de aanpak 

van overlast. Het model helpt bij het 

in kaart brengen en adequaat analy-

seren van de feitelijke situatie, wat 

inwoners en overheid daarvan zien of 

ervaren, en welk gevolg ze hieraan 

geven. Op basis hiervan kan de 

gemeente een gerichte aanpak 

 bepalen. In 2012 is een aantal 

gemeenten met het IAA-model  

aan de slag gegaan.
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Geen enkele gemeente paste in 2011 

de bestuurlijke boete toe. De oorzaak: 

anders dan bij de bestuurlijke beschikking 

moet de gemeente bij dit instrument zelf 

zorgen voor een goede afwikkeling van 

de zaak.

sociale media

Ook sociale media hebben een plaats in 

de aanpak van overlast en verloedering. 

Zo kunnen burgers in de gemeente Tilburg 

via Facebook laten weten welke plekken in 

de stad in aanmerking komen voor een 

opknapbeurt. De plekken met de meeste 

‘likes’ knappen gemeente en burgers 

gezamenlijk op. 

De gemeenten Nijmegen, Oss en Breda 

zetten sociale media op een andere manier 

in. Een participatiekaart op internet biedt 

inzicht in de plaatsen waar bewoners, 

ondernemers en overheid samenwerken 

aan het beheer van de openbare ruimte.138 

Als andere gemeenten volgen, leidt dit tot 

een landelijk platform voor burgerpartici-

patie in de openbare ruimte.

138 www.participatiekaart.nl

toekomst perspectief

Sinds 2011 mogen woningcorporaties geen 

woningen meer toewijzen aan huishou-

dens met een hoger inkomen dan 33.614 

euro. Wel is het binnen de bestaande 

regelingen mogelijk maximaal 10 procent 

van de nieuwe verhuringen aan huishou-

dens boven deze inkomensgrens toe te 

wijzen. Daarnaast kunnen corporaties 

sommige huurwoningen liberaliseren. 

Onderzoek van RIGO wees al uit dat de 

nieuwe regels zorgen voor een hogere 

concentratie van lage inkomens in  

de aandachtswijken.139 

Wat betekenen de nieuwe regels  

voor woningcorporaties op de lange 

 termijn voor de leefbaarheid in 

de aandachts wijken? 

139 P.H.G. Berkhout en K. Leidelmeijer, 
Inkomensbeperking sociale huur in 
achterstandswijken. Effecten van EU-regelgeving 
voor de wijkaanpak, RIGO, Rotterdam, 2012
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13. woon
overlast

Woonoverlast, burenruzies, buurtconflicten en spannin-

gen in woonbuurten − het zijn buurtproblemen die een 

negatieve invloed kunnen uitoefenen op leefbaarheid en 

veiligheidsgevoelens. 

Dat Nederlanders een goed contact met buren waarde-

ren, blijkt wel uit de Buurtmonitor 2012 van Stichting 

Buurtlink. Als Nederlanders hun ideale droombuurt 

zouden mogen samenstellen dan is deze groen, rustig 

én heeft men goed contact met de buren, blijkt uit de 

survey onder 2295 burgers. Geruststellend is dat uit 

de Buurtmonitor naar voren komt dat 67 procent van 

de respondenten niets te klagen heeft over de buren. 

terug naar inhoud



gemeenschappelijk beheer

In Almere leidt het gemeenschappelijk 

beheer van openbaar gebied niet alleen 

tot sociale cohesie, maar ook tot buren-

ruzies en spanningen in de buurt, berich-

ten kranten in 2012. Volgens de gemeente 

is het voor bewoners vaak lastig om het 

beheer van bijvoorbeeld een vijver, een 

boomgaard of een binnentuin in harmo-

nie op zich te nemen. Want de ene bewo-

ner is een fanatiek tuinier, terwijl de ander 

liever de snor drukt als er bezems en tuin-

gereedschappen in het zicht komen.

Achttien van de vijftig experts uit het 

deskundigenpanel vinden gemeen-

schappelijk beheer van openbaar gebied 

een goed middel om sociale cohesie te 

bevorderen. Zeven experts vinden het 

geen goede manier en de helft van de 

deskundigen weet het niet. Volgens som-

mige deskundigen is het succes van 

gemeenschappelijk beheer van openbaar 

gebied afhankelijk van duidelijke kaders, 

voorwaarden en spelregels. Als deze niet 

vanzelfsprekend aanwezig zijn in een 

buurt, kunnen bewoners dit soort spelre-

gels onder begeleiding opstellen. Deelne-

mers moeten dezelfde ideeën hebben over 

het beheer en het gebruik van het gebied. 

Eventuele conflicten kunnen onder bege-

leiding worden opgelost. Verder lenen 

volgens een aantal experts bepaalde 

plekken zich meer om gemeenschappelijk 

beheer op te zetten dan andere, en is niet 

iedereen daarvoor zonder meer geschikt. 

trends

burenoverlast

Circa 5 procent van de Nederlanders had in 

2011 vaak overlast van buren. Dat is onge-

veer evenveel als in 2009 en 2010. In 2008 

lag het percentage met 4,7 procent iets 

lager. Burgers ervaren burenoverlast wel 

als een steeds groter probleem. In de 

periode tussen 2008 en 2011 nam het 

percentage Nederlanders dat overlast 

van omwonenden een belangrijk buurt-

probleem noemt, significant toe: van  

3 procent in 2008 naar 3,8 procent in 2011.140

Buurtbemiddelaars in veel grote steden 

constateren een toename van het aantal 

burenruzies.141 In Amsterdam is het aantal 

conflicten volgens Stichting Beterburen 

toegenomen van 917 gevallen in 2011 tot 

ongeveer 1700 in 2012. Ook in Utrecht, 

Groningen, Tilburg, Nijmegen en Breda 

nam het aantal burenruzies toe. 

De gemeenten Den Haag, Almere en 

 Eindhoven verwachten dat het aantal 

aanmeldingen voor buurtbemiddeling 

gelijk zal blijven.

De economische crisis zou een van de 

redenen zijn voor de toename van het 

aantal conflicten. Mensen die de hele dag 

werkloos thuis zitten reageren zich vaak 

af door lawaai te maken en ergeren zich 

aan het geluid van anderen. Ook hebben 

ze veel tijd en gelegenheid om ruzie te 

maken. Dat bewoners waarschijnlijk 

steeds beter de weg weten te vinden naar 

buurtbemiddelingsbureaus, is een andere 

verklaring voor de stijging.

140 Integrale Veiligheidsmonitor 2011, CBS, Heerlen, 2012
141 Toename burenruzies door crisis, Roep vooral niet dat 

die klerelijer zijn mond moet houden, In: De Telegraaf, 
17 oktober 2012
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psychisch kwetsbaren

Er is steeds meer bestuurlijke en beleids-

matige aandacht voor woonoverlast 

die wordt veroorzaakt door psychisch 

kwetsbare personen. Gemeenten, politie-

korpsen, woningbouwcorporaties, zorg-

instellingen en ministeries gaan graag 

met de problematiek aan de slag, bleek 

tijdens een expertmeeting die het CCV in 

het voorjaar van 2012 organiseerde in 

samenwerking met het ministerie van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrela-

ties, het landelijk platform Woonoverlast 

en de Rijksuniversiteit Groningen. 

Tegelijkertijd waarschuwt de Stuurgroep 

Experimenten Volkshuisvesting (SEV) voor 

toekomstige budgetten voor ondersteu-

ning en begeleiding van kwetsbare 

 personen die woonoverlast veroorzaken. 

Die zullen eerder af dan toenemen.

aanpakken

buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling, dat grotendeels drijft 

op de betrokken en deskundige inzet van 

vrijwilligers, is inmiddels een beproefde 

methode. In 2011 loste buurtbemiddeling 

ruim twee derde van de burenruzies op. 

Dat blijkt uit de benchmark die het CCV 

jaarlijks uitvoert. Het vaakst bemiddelden 

vrijwilligers over geluidsoverlast van 

buren. Ook beslechtten bemiddelaars 

relatief vaak tuin- en grondgeschillen en 

geluidsoverlast van apparatuur.

Politie en woningcorporaties verwijzen 

bewoners met klachten geregeld door 

naar buurtbemiddeling. Uit de bench-

mark komt naar voren dat het aantal 

mensen dat buurtbemiddeling zelf 

Gabry Vanderveen
Instituut voor Strafrecht & Criminologie, 
Universiteit Leiden

‘ Gemeenschappelijk 
beheer van openbaar 
gebied is niet zalig-
makend. Het is vooral 
van belang dat mensen 
dezelfde ideeën hebben 
over het beheer en 
gebruik van het open baar 
gebied. Verschillende 
groepen en mensen 
kunnen daar anders 
over denken. Dat is ook 
precies wat uit het onder-
zoek komt van Jelsma 
en mij over graffiti 
als overlastgevend 
verschijnsel. Dat mensen 
daar verschillend over 
denken hebben we 
beschreven in het 
Tijdschrift voor Veiligheid.’
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weerstand die dit kan oproepen. Dit is de 

belangrijkste conclusie uit het onderzoek 

‘mensen met onaangepast gedrag’. Notoire 

overlastgevers hebben continuïteit in zorg 

en begeleiding nodig. Een buitengewone 

maatregel moet langdurige zorg en 

 begeleiding ook op niet-vrijwillige basis 

mogelijk maken. Eén budget dat is gekop-

peld aan een cliënt vereenvoudigt de 

aanpak. Meerdere partijen kunnen op 

die manier en uit die gelden een samen-

hangend traject inzetten.

brochure ‘helpen en ingrijpen  
bij woonoverlast door  
psychisch kwetsbaren’

Voor gemeenten die zoeken naar een 

antwoord op de problematiek rond-

om psychisch kwetsbare personen is 

de brochure Helpen en ingrijpen bij 

woonoverlast door psychisch kwets-

baren beschikbaar. De brochure voor 

gemeenten en hun samenwerkings-

partners biedt aanvullende middelen 

om overlast die wordt veroorzaakt 

door minder goed aanspreekbare 

mensen, te voorkomen of aan te 

pakken. Gemeenten kunnen het 

boekje gebruiken als aanvulling op 

de handreiking Aanpak woonoverlast 

en verloedering, waarvan in 2011 nog 

een geactualiseerde versie verscheen.

 benadert sinds 2007 stijgt. Van het totale 

aantal aanmeldingen in 2007 kwam 

23 procent direct van bewoners. In 2011 is 

dit percentage gegroeid naar 32 procent.

Sinds 2010 biedt het CCV de kwaliteits-

toets buurtbemiddeling aan. In 2011 

 ontvingen 29 organisaties die buurt-

bemiddeling aanbieden een kwaliteits-

certificaat. Dat is voor financiers, 

samenwerkingspartners en bewoners 

een teken dat de organisatie de zaken op 

orde heeft.

lokale initiatieven

Lokaal hebben gemeenten aandacht voor 

de aanpak van woonoverlast. Zo introdu-

ceerde de gemeente Amsterdam op 1 janu-

ari 2013 een nieuwe dadergerichte aanpak. 

Een speciaal ‘anti-treiterteam’ moet 

stelselmatige intimidatie door buren 

beëindigen. Als daders hun gedrag niet 

veranderen, moeten zij verhuizen en niet 

de slachtoffers.

Den Haag is een van de vele gemeenten 

die een Meld- en Steunpunt Woonoverlast 

heeft ingericht. Hierbinnen werken 

gemeente, politie, de GGD en woning-

corporaties met elkaar samen. Het Meld- 

en Steunpunt Woonoverlast in Den Haag 

loste 60 procent van de meldingen over 

woonoverlast in de gemeente binnen 

twee jaar op. Jaarlijks komen er tussen 

de 1200 en 1400 meldingen binnen bij 

het Meldpunt.

notoire overlastgevers

Bij de aanpak van woonoverlast is het 

essentieel hardleerse overlastgevers te 

blijven volgen en begeleiden, ondanks de 
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toekomst perspectief

Woningtoewijzing op basis van leefstijl is 

een instrument dat woningcorporaties al 

geruime tijd inzetten om woonoverlast en 

spanningen in de buurt tegen te gaan. 

In 2012 blijkt uit onderzoek van de TU 

Delft dat deze woningtoewijzing slechts 

een kleine bijdrage levert aan een hogere 

woonwaardering van bewoners. Bewoners 

blijken enthousiaster over een verbetering 

van de kwaliteit van de woning of van het 

wooncomplex, en over intensivering van 

het sociaal beheer. 

Moeten woningcorporaties zich bij het 

terugdringen van woonoverlast in de 

toekomst vooral richten op de kwaliteit 

van de woning en sociaal beheer?

bestaande kvu

opgestart in 2011

buurtbemiddeling 
per gemeente
stand van zaken op 31-12-2012 

Bron: CCV

Toelichting

In 2011 loste buurtbemiddeling ruim twee-

derde van de burenruzies op. Het aantal 

gemeenten dat buurtbemiddeling toepast 

is in de periode tussen 2007 en 2012 flink 

gestegen. In 2007 waren en 81 projecten in 

77 gemeenten. Vijf jaar later is dit aantal 

gestegen naar 157 projecten in maar liefst 

174 gemeenten.

Bron: CCV

13.1 Buurtbemiddeling per gemeente stand van zaken op 31-12-2012
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14. brand

Uit het regeerakkoord van Rutte-Asscher blijkt dat het 

kabinet doorgaat met de regionalisering van de brand-

weer. Vanaf 2014 zijn alle brandgerelateerde zaken belegd 

op regionaal niveau. 

Daarnaast is het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) 1 janu-

ari 2013 van start gegaan. Het IFV bundelt alle krachten 

op het terrein van fysieke veiligheid in Nederland. 

De organisatie moet onder meer een positieve bijdrage 

leveren aan het bundelen van data, kennis en onder-

zoeksmogelijkheden.

Mogelijk kan het IFV bijdragen aan betere informatie 

over de rol en werkzaamheden van de Nederlandse 

brandweer. Uit onderzoek van het WODC blijkt namelijk 

dat de huidige brandweerstatistiek van het CBS niet 

(meer) voldoet aan de wensen van de afnemers.142 

 Korpsen hebben steeds meer behoefte aan informatie 

over risicobeheersing en operationele voorbereiding. 

Omdat niet alle korpsen informatie aanleveren, geven 

de cijfers bovendien maar een beperkt zicht op de prak-

tijk. In het project Verbeteren Brandweerstatistiek werkt 

het ministerie van Veiligheid en Justitie samen met het 

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), de Nederlandse 

Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding 

(NVBR) en de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers 

(VBV). Ook ziet het ministerie mogelijkheden in het 

vergroten van brandveiligheidbewustzijn bij burgers, 

bedrijven en instellingen en innovatieve manieren om 

productveiligheid (brandveilig meubilair) te verbeteren.

142 G.J. Bosland, P. van Zanten en E Warners, Inventarisatie 
informatiebehoefte brandweerstatistiek, Berenschot Groep, WODC, 
Utrecht, 2012
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deze afname tasten deskundigen in 

het duister. 

Net als eerdere jaren was roken in 2011 de 

belangrijkste oorzaak van fatale woning-

branden en was het aandeel slachtoffers 

van 60 jaar en ouder hoog. Rookontwikke-

ling, late ontdekking en beperkte mobili-

teit van het slachtoffer leidden volgens de 

brandweer in 2011 het vaakst tot fataliteit 

van de brand.147 Omdat mensen een hoge-

re leeftijdsverwachting hebben en langer 

zelfstandig willen wonen, is extra waak-

zaamheid voor fatale woningbranden op 

zijn plaats.

 
seriebrandstichters

Seriebrandstichters maken zich schuldig 

aan een groot aantal branden en kunnen 

daarmee zorgen voor maatschappelijke 

onrust in een gemeente. Onderzoek van 

Bureau Beke maakt duidelijk dat serie-

brandstichters blanke, veelal ongehuwde 

mannen zijn die vaak dicht bij het gebied 

wonen waar de branden plaatsvinden.148 

Gangbare motieven om branden te stich-

ten zijn om aandacht te zoeken, erken-

ning te vragen, stress af te reageren of 

gewoon voor de kick. Bij weinig serie-

brandstichters heeft Beke de klinische 

diagnose pyromanie gesteld.

Verontrustend is dat de helft van de 

bestudeerde seriebrandstichters een 

(meer dan) hoog recidiverisico heeft. 

Problemen met middelengebruik of 

 schulden zorgen voor een grotere kans op 

herhaling van het delict. Uit het onder-

147 Fatale woningbranden 2011, Nederlands Instituut 
Fysieke Veiligheid NIFV, 2012

148 Y. Schoenmakers, A. van Wijk en T. van Ham, 
Seriebrandstichters. Een verkennend onderzoek naar 
daderkenmerken en delictpatronen, Politie en 
Wetenschap/Reed Business, Amsterdam, 2012

trends

Uit de brandweerstatistieken over 2011 

blijkt dat de totale hoeveelheid meldingen 

bij de brandweer in dat jaar met 2 procent 

is gestegen ten opzichte van het jaar 

ervoor.143 Dit kwam vooral door een toe-

name van het aantal (loze) brandmeldin-

gen met 4 procent. 

In 2011 registreerde de brandweer bijna 

41 duizend branden, dat is een lichte 

daling van 3 procent in vergelijking 

met 2010. Vooral de hoeveelheid binnen-

branden daalde in 2011. Bij iets minder dan 

de helft van de binnenbranden was een 

defect aan apparatuur of het verkeerde 

gebruik de oorzaak van brand. Het aantal 

buitenbranden nam in 2011 licht toe.

Positief is dat de hoeveelheid brand-

stichtingen/ontploffingen in de periode 

tussen 2007 en 2011 met een kwart is 

afgenomen.144 Dat blijkt uit cijfers van 

het CBS. Ten opzichte van 2010 is er sprake 

van een minder sterke daling. 

slachtoffers

In 2011 vielen als gevolg van brand onge-

veer evenveel slachtoffers als in 2010: 

63 doden en ongeveer 900 gewonden.145 

De hoeveelheid fatale woningbranden en 

het aantal slachtoffers dat daarbij valt, 

lopen over een langere periode gezien 

terug. In de periode 2009-2011 was dit 

aantal duidelijk kleiner dan in de periode 

2003-2008.146 Over de oorzaak van 

143 Brandweerstatistiek 2011, Centraal Bureau voor 
de Statistiek, Den Haag/Heerlen, 2012

144 M.M. van Rosmalen, S.N. Kalidien en N.E. de Heer-
de Lange, Criminaliteit en rechtshandhaving 2011, 
CBS, WODC, Raad voor de rechtspraak, Den Haag, 2012

145 Brandweerstatistiek 2011, Centraal Bureau voor 
de Statistiek, Den Haag/Heerlen, 2012

146 Fatale woninginbraken 2003 en 2008 t/m 2001. 
Een vergelijking, Nederlands Instituut Fysieke 
Veiligheid NIFV, 2012
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het kabinet Rutte I inzetten op onder meer 

duidelijke regelgeving, preventieve activi-

teiten en een grotere rol van koepels en 

instellingen.

Vergelijkbare problematiek is zichtbaar in 

een onderzoek van de Onderzoeksraad 

voor de Veiligheid (OVV) over de brand in 

de psychiatrische instelling Rivierduinen 

in Oegstgeest. De onderzoeksraad 

 constateert dat zorginstellingen te weinig 

rekening houden met de verminderde 

zelfredzaamheid van hun patiënten. 

Instellingen zouden er vooral op gericht 

zijn om aan de wet- en regelgeving op het 

gebied van brandveiligheid te voldoen. 

De onderzoeksraad adviseert zorginstel-

lingen de brandveiligheidsmaatregelen 

beter af te stemmen op de mate waarin 

patiënten zelfredzaam zijn. Daarnaast 

moeten de instellingen gezamenlijk het 

begrip zelfredzaamheid definiëren.

Interessant in dit opzicht zijn technologi-

sche ontwikkelingen. Om brandveiligheid 

van zorginstellingen te vergroten heeft 

TNO In 2012 een gratis applicatie voor de 

zorg ontwikkeld. Met de zogenoemde 

FIREFISH kunnen zorginstellingen eenvou-

dig de brandveiligheidsaspecten van hun 

zorggebouwen in kaart brengen. Zo krij-

gen zij inzicht in de brandveiligheidseisen 

van het gebouw, de mate van brandveilig-

heid en de geconstateerde tekorten. Ook 

de brandweer en brandveiligheidsadvi-

seurs kunnen gebruikmaken van de appli-

catie. Daarmee heeft de zorgsector een 

primeur: het is de eerste officieel geregi-

streerde TNO-app voor professioneel 

gebruik. De applicatie is nu beschikbaar 

voor de iPad en iPhone, maar moet dat in 

de toekomst ook zijn voor andere bestu-

ringssystemen.

zoek blijkt verder dat branden met name 

‘s nachts en in het weekend plaatsvinden 

en dat de dader daarbij vaak onder invloed 

is van alcohol.

zorginstellingen

Niet alleen particulieren, maar zeker 

ook bedrijven en organisaties hebben te 

maken met brandveiligheid. Onderzoek 

van vier rijksinspecties maakt duidelijk 

dat de brandveiligheid bij zorginstellingen 

de afgelopen jaren niet of nauwelijks is 

verbeterd. Bij 30 procent van de 96 onder-

zochte zorginstellingen constateerde de 

inspecties ernstige gebreken, vaak op het 

gebied van brand en rookcompartimente-

ring. Bij eenzelfde percentage instellingen 

was de bedrijfshulpverlening niet op orde. 

Hoewel de meeste zorginstellingen 

beschikten over een geïmplementeerd 

brandveiligheidsbeleid, was de borging 

hiervan vaak onvoldoende. Verontrustend 

was ook het gebrekkige brandveiligheid-

bewustzijn onder personeel. 

In reactie op het inspectierapport wilde 

Jan Lavèn
Gemeente Utrecht

‘ Veiligheid is een kern-
taak voor de overheid. 
Betrokkenheid van zowel 
burgers als vrijwilligers 
maakt de brandweer van 
ons allemaal. We moeten 
de brandweer niet “van 
ons af organiseren” zoals 
is gebeurd bij private 
beveiliging en PAC’s.’
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integrale brandveiligheid 
 bouwwerken

Een brandveilig bouwwerk is van belang 

om brand te voorkomen. Om integrale 

veiligheid in een bouwwerk te bereiken 

heeft het CCV daarom het model Inte-

grale Brandveiligheid Bouwwerken (IBB) 

ontwikkeld.149 In zowel de bouw- als 

gebruiksfase bevordert het model de 

brandveiligheid en vergemakkelijkt het 

de samenwerking van betrokken partijen.

Het model IBB is een methode om een 

goede samenhang tussen verschillende 

brandveiligheidsmaatregelen te berei-

ken. Adviseur, brandweer, Bouw- en 

Woningtoezicht, verzekeraar, ontwerper 

bouwbedrijf, installateur én de gebrui-

ker/eigenaar van een gebouw hebben 

allen baat bij het IBB. Elk van deze 

 partijen kan dan ook het initiatief 

nemen het model toe te passen. 

Om het model IBB te kunnen implemen-

teren, is een stappenplan beschikbaar. 

Het structureert het proces van samen-

werking tussen de betrokken partijen en 

biedt een methode om de juiste samen-

stelling van verschillende brandveilig-

heidsmaatregelen te realiseren.

IBB start met een grondige analyse van 

het bouwwerk en het gebruik ervan. 

De gebruiker/eigenaar, overheid en 

eventueel verzekeraar bepalen vervol-

gens gezamenlijk de meest geschikte 

brandbeveiligingsmaatregelen en leg-

gen deze vast in een Integraal Plan 

Brandveiligheid (IPB). Dit plan vormt 

de basis voor de verdere uitwerking van 

de maatregelen en de kwaliteitsborging.

149 www.hetccv.nl/instrumenten/Model+IBB/index

aanpakken

bouwbesluit 2012

Met het nieuwe Bouwbesluit 2012 heeft 

de overheid een grotere verantwoordelijk-

heid voor brandveiligheid bij bedrijven 

gelegd. Voor veel bedrijven vervalt hier-

mee de verplichte doormelding naar de 

brandweer. Wel blijft deze plicht bestaan 

voor gebouwen met gebruikers of bewo-

ners die zelf moeilijk kunnen vluchten, 

zoals zorginstellingen of kinderdag-

verblijven.

Volgens het Verbond van Verzekeraars 

heeft het Bouwbesluit 2012 nadelige 

gevolgen voor de brandveiligheid in 

Nederland en leidt het zonder aanvul-

lende maatregelen tot hoge(re) brand-

schades. In 2012 heeft het Verbond 

daarom een informatiedocument voor 

ondernemers ontwikkeld, in samenwer-

king met de brandweer (NVBR), Vebon, 

de Particuliere AlarmCentrales (PAC’s), 

VNO-NCW en het Centrum voor Criminali-

teitspreventie en Veiligheid (CCV). Het 

document maakt ondernemers bekend 

met de mogelijkheden om tijdig brand-

weeralarmering te organiseren. Een proto-

col voor vrijwillige (geverifieerde) 

automatische doormelding moet het 

aantal onnodige brandmeldingen vermin-

deren, zonder dat de brandveiligheid en 

beheersing van brandschaden in het 

gedrang komen.

trendsignalement 2013126

www.hetccv-trends.nl



blijkt de gemiddelde vluchttijd met dit 

systeem bijna twee keer korter dan met 

een conventioneel systeem. De fabrikant 

van nood- en veiligheidsverlichting heeft 

voor dit systeem de Innovatieprijs Brand-

veiligheid 2012 gewonnen.

burgerparticipatie

Burgers krijgen een steeds grotere 

 verantwoordelijkheid voor hun eigen 

brandveiligheid. Een bewijs daarvan is 

de hoofdboodschap van een regionale 

brandpreventiecampagne uit 2012: 

smart safety light

Als brand ontstaat in een bedrijf zijn er 

effectieve methodes die het aantal sterf-

gevallen kunnen verminderen. Het smart 

safety light is een systeem met aandacht 

voor de gevaren van rookontwikkeling, 

waarbij intuïtief vluchten centraal staat. 

Door een speciale lichtkleur van de nood-

verlichting is het zicht in rook beter en 

kunnen mensen zichzelf sneller in veilig-

heid brengen. 

Uit proeven onder toezicht van het Neder-

lands Instituut Fysieke Veiligheid (NIFV) 

Inspectiecertificaten brandblusbeveiliging

Certificaten brandmeldinstallaties
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inspectiecertificaten brandblusbeveiliging

20122011201020092008

Bron: CCV

certificaten 
brandblusbeveiliging en brandmeldinstallaties
op jaarbasis 2008-2011 (x1.000) 

  inspectiecertificaten brandblusbeveiliging certificaten brandmeldinstallaties (BMI:2002)
"2008" 3445 4656
"2009" 4935 6819
"2010" 5433 8058
"2011" 5300 11714

4656

6819

8058

11714

3445

4935
5433 5300

9923

5393

Toelichting 

Het aantal certificaten dat inspectie- 

instellingen uitreiken voor brandblus-

beveiliging is de afgelopen jaren fors 

toegenomen van 3445 in 2008 naar 5393 in 

2012. Met een inspectie wordt vastgesteld 

of de beveiliging functioneel en doeltreffend 

is en voldoet aan de gestelde eisen.

14.1  Certificaten brandblusbeveiliging en brandmeldinstallaties  
op jaarbasis 2008-2012

(x 1.000)
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toekomst perspectief

De context van veiligheid, en daarmee ook 

die van brandveiligheid, is aan verandering 

onderhevig. Er is sprake van nieuwe bouw-

regelgeving, de brandweer denkt na over de 

eigen rol en burgers en bedrijven begeven 

zich steeds vaker op het terrein van brand-

veiligheid. Te verwachten valt dat deze 

ontwikkelingen gevolgen hebben voor de 

rolopvatting en verantwoordelijkheidsver-

deling van overheid, bedrijven en burgers.

Interessant is daarom de organisatie van 

de brandweer buiten de Nederlandse 

landsgrenzen. In Denemarken bijvoor-

beeld levert Falck, een privaat bedrijf, 

brandweerzorg in ruim twee derde van 

de Deense gemeenten.150 Het grootste 

deel van de brandweerlieden bij Falck is 

vrijwilliger. Uit statistieken blijkt dat Falck 

de snelste uitruktijden heeft en dat Dene-

marken een van de goedkoopste landen 

in de wereld is als het gaat om de kosten 

voor brandbestrijding. 

Heeft een private brandweer ook in 

 Nederland toekomstperspectief? 

De meningen van experts uit het deskun

digenpanel zijn verdeeld. Iets meer 

deskundigen denken dat een private 

brandweer geen toekomst heeft in Neder-

land. Ruim de helft van het deskundigen-

panel weet het niet. Sommige 

deskundigen wijzen erop dat veiligheid 

een kerntaak blijft van de overheid en dat 

privatisering van collectieve diensten in 

het verleden geen goede uitwerking heeft 

gehad op de kwaliteit. Ook de belangrijke 

rol van de vrijwilligers wordt genoemd, die 

met privatisering onduidelijk kan zijn.  

150 Yvonne Couwenberg, Brandbestrijding op z’n Deens, 
in: Magazine Nationale Veiligheid en 
Crisisbeheersing, nr 1., februari 2012, p. 18-20

‘Brandveiligheid is uw eigen verantwoor-

delijkheid’. De brandpreventiecampagne 

wilde bewustwording onder specifieke 

risicodoelgroepen vergroten en hen aan-

zetten zelf actie te ondernemen. Onder-

deel van de campagne waren lokale 

helden in regionaal herkenbare situaties. 

Vaak staan senioren bij brandpreventie 

centraal, zoals bij de voorlichtingscam-

pagne ‘Wat doe JIJ bij brand?’ tijdens de 

Nationale Brandpreventieweken 2012.

Bijzonder is dat de gemeente Lelystad 

burgers zelf inzet om buurtgenoten voor 

te lichten. De gemeente heeft hiervoor in 

2012 enkele burgers opgeleid tot ‘Buurt-

voorlichter Brandveiligheid’. Na een 

 opleiding van één dag konden deze buurt-

voorlichters andere buurtbewoners infor-

meren over brandveiligheid in woningen. 

Marko van Leeuwen
Verbond van Verzekeraars

‘ Een private brandweer 
kan een toekomst hebben 
in Nederland, maar dan 
niet zo ver doorgevoerd 
als in Denemarken. 
Verschillende taken 
kunnen op termijn ook 
door private partijen 
worden uitgevoerd, 
onder andere als onder-
deel van publiek-private 
samen werking.’
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15. evenementen
veiligheid

Dat er in Nederland steeds meer (commerciële) evene-

menten worden georganiseerd bleek al uit het Trendsig-

nalement 2012. Tussen 2000 en 2007 vervijfvoudigde het 

aantal evenementen met meer dan 5000 bezoekers. 

Vanaf 2012 krijgen steeds meer gemeenten daarnaast te 

maken met een nieuw type en niet-vergund evenement: 

een evenement dat (voornamelijk) jongeren organiseren 

via sociale media. Getuige de gebeurtenissen in de 

gemeente Haren zijn dat festiviteiten die ernstig kunnen 

escaleren.

terug naar inhoud



drie op de tien experts vinden dat voor 

gemeenten onvoldoende middelen voor-

handen zijn en de overige experts weten 

het niet.

Volgens deskundigen zijn de middelen 

(net als bij andere grootschalige evene-

menten) aanwezig, maar heeft de 

gemeente Haren deze middelen niet 

(juist) ingezet. Sommige deskundigen 

denken dat het voor kleinere gemeenten 

lastig is dit soort ‘evenementen’ in goede 

banen te leiden. Grotere gemeenten 

beschikken over meer capaciteit en erva-

ring. De snelheid van sociale media maakt 

het bovendien lastig om ontwikkelingen 

te volgen. Vroegtijdig acteren op sociale 

media van gemeente, politie en OM is 

volgens sommige deskundigen een oplos-

sing. Uit het incident in Haren moeten 

andere gemeenten lering trekken. De 

lessen die zijn geleerd zijn uitgangspunten 

voor toekomstig beleid of een draaiboek 

van de gemeente. Na het onderzoek van 

de commissie Cohen in 2013 zal meer 

duidelijk worden over de gang van zaken 

en of escalatie te voorkomen was.

jaarwisseling 2012-2013

Tijdens de jaarwisseling 2012-2013 is het 

aantal incidenten nagenoeg gelijk geble-

ven in vergelijking met de voorgaande 

jaarwisseling.152 Het aantal gevallen van 

openlijke geweldpleging halveerde ten 

opzichte van de vorige jaarwisseling en 

daalt de laatste drie jaarwisselingen 

gestaag. Ook het aantal incidenten van 

geweld tegen politie, brandweer en ambu-

lancepersoneel nam met een derde af van 

152 Oud en Nieuw 2012-2013, landelijk beeld van de 
incidenten die tijdens de jaarwisseling 2012 - 2013 in 
Nederland hebben plaatsgevonden, Politie, Dienst 
Landelijke Informatieorganisatie (DLIO), 2013

trends

project xfeesten

In onder meer Amerika, Frankrijk en Duits-

land is de trend al langer zichtbaar: een 

grote groep jongeren spreekt via sociale 

media ergens af en bouwt een feestje dat 

in sommige gevallen volledig uit de hand 

loopt. Kenmerkend voor dit soort evene-

menten is een groter risico op wanorde-

lijkheden, omdat voorafgaand aan het 

evenement onduidelijk is hoeveel bezoe-

kers er aanwezig zijn. Vergunningen zijn 

niet aangevraagd en verleend. 

Ook in Nederland waren dit soort evene-

menten in de tweede helft van 2012 volop 

in het nieuws. Op 21 september 2012 loopt 

een openbaar Facebook-evenement in de 

gemeente Haren, onder de naam Project 

X, volledig uit de hand. Na Haren krijgen 

steeds meer gemeenten te maken met 

hun eigen project X. In deze gemeenten 

komt het tot een kleine toeloop van jon-

geren, maar blijven rellen uit. Het roept 

de vraag op waarom een Project X in de 

ene gemeente escaleert, terwijl de andere 

gemeente geen ongeregeldheden beleeft.

Een draaiboek met richtlijnen voor een 

gemeente bij een aangekondigd Project X 

binnen de gemeentegrenzen is (nog) niet 

beschikbaar. Wel geeft het CCV op de 

website een aantal tips aan gemeenten.151 

Ook delen sommige gemeenten de maat-

regelen die zij hebben genomen om een 

mogelijk project X-feest te voorkomen. 

Het merendeel (iets meer dan de helft) 

van het deskundigenpanel vindt dat 

gemeenten voldoende middelen hebben 

om escalatie van een evenement zoals 

Project-X te voorkomen. Iets minder dan 

151 www.hetccv.nl/dossiers/project-x/menutips/index
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Deze naar schatting duizend vrijwilligers 

spraken leeftijdsgenoten op straat aan 

op verkeerd gedrag. Het project lijkt 

 veelbelovend.

Ook heeft de gemeente Den Haag als een 

van de weinige gemeenten de Wet Maat-

regelen bestrijding voetbalvandalisme en 

ernstige overlast ingezet tijdens de jaar-

wisseling 2011-2012. De gemeente legde 

gedurende de jaarwisseling aan 27 perso-

nen een gebiedsverbod op. Bij evenemen-

ten zoals de jaarwisseling ervaren 

betrokken partijen positieve effecten 

van de wet.

wet mbveo

Gemeenten raken steeds meer bekend 

met de mogelijkheden van de Wet Maat-

regelen bestrijding voetbalvandalisme en 

ernstige overlast (MBVEO). Dat blijkt uit 

de tweede rapportage van de Inspectie 

Veiligheid en Justitie over toepassing van 

de wet.153 Tussen 1 april 2011 en 11 april 2012 

hebben 27 gemeenten en zeven arrondis-

sementen de wet toegepast. Vergeleken 

met de periode tussen 1 september 2010 

en 1 april 2011 is dat een verdubbeling. Net 

als tijdens de eerste rapportage betrof het 

overgrote deel van de opgelegde maatre-

gelen een gebiedsverbod of groepsverbod. 

Gemeenten zien de wet nog steeds als 

goede aanvulling op het totaal aan instru-

menten dat tot hun beschikking staat.

Opvallend is dat het overgrote deel van de 

gemeenten en arrondissementen de wet 

nog steeds niet heeft toegepast. Regelma-

tig bieden andere instrumenten, zoals de 

APV en het noodbevel, voldoende moge-

153 Wet Maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en 
ernstige overlast. Toepassing in de praktijk 2012, 
Inspectie Veiligheid en Justitie, Den Haag, 2012

186 in 2011-2012 naar 114 in 2012-2013. 

Tijdens de jaarwisseling 2011-2012 steeg 

het geweld tegen werknemers met een 

publieke taak nog licht. In vergelijking 

met de jaarwisselingen ervoor is dit 

geweld in 2012-2013 fors afgenomen. 

Dat het totale aantal incidenten tijdens 

de jaarwisseling 2012-2013 gelijk is geble-

ven aan de jaarwisseling ervoor, heeft te 

maken met een stijging van het aantal 

vernielingen en brandstichtingen. 

Volgens de minister van Veiligheid en 

Justitie zijn de hoeveelheid en de aard van 

de incidenten, de mate van geweld tegen 

werknemers met een publieke taak, het 

letsel, de schade en de maatschappelijke 

kosten nog steeds onacceptabel.

De gemeente Den Haag heeft tijdens de 

jaarwisseling 2011-2012 op grote schaal 

gebruikgemaakt van ‘rolmodellen’. 

Sander Flight
DSP-groep

‘ Er zijn voldoende 
middelen voor 
gemeenten om escalatie 
van een evenement zoals 
Project-X te voorkomen, 
net als voor de aanpak 
van allerlei andere 
veiligheidsproblemen. 
Waar het om gaat is 
het juist inzetten van 
die middelen. Daarin 
schieten veel gemeenten 
tekort.’
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aanpakken

wet mbveo

In aanvulling op het onderzoek waarin 

de Inspectie Veiligheid en Justitie zich 

specifiek richtte op de toepassing van de 

wet MBVEO, is de wet in 2012 ook breder 

geëvalueerd.154 Uit deze evaluatie blijkt 

dat de wet voornamelijk bij overlast in de 

wijk en evenementen (zoals jaarwisselin-

gen) nuttig is. 

De onderzoekers constateren vooral in de 

gemeentelijke praktijk knelpunten bij 

toepassing van de wet. Een goed dossier 

opbouwen is ingewikkeld en arbeidsin-

tensief. Gemeenten hebben een incom-

pleet beeld van alle beschikbare 

instrumenten en mogelijke maatregelen 

om overlast te bestrijden. Onbekendheid 

van de wet bij burgemeesters zorgt voor 

problemen bij onder meer dossiervorming 

en informatie-uitwisseling. Hierdoor 

zetten gemeenten de wet in enkele geval-

len niet correct in. In andere gevallen 

zorgt koudwatervrees ervoor dat de zij de 

wet helemaal niet benutten. Knelpunten 

doen zich overigens vooral voor bij toe-

passing van de wet voor de aanpak van 

voetbalvandalisme. De maximale duur 

voor een gebiedsverbod, al dan niet in 

combinatie met een meldingsplicht, is 

volgens gemeenten te kort. Door de eis 

van herhaaldelijkheid is het niet mogelijk 

zogenoemde first offenders aan te pakken.

154 Evaluatie van de Wet maatregelen bestrijding 
voetbalvandalisme en ernstige overlast. Pro Facto, 
Groningen, 2012

lijkheden en zijn deze instrumenten ook 

gemakkelijker inzetbaar. Verder vinden 

gemeenten het lastig te voldoen aan de 

voorwaarden waaronder de wet mag 

worden ingezet.

Gemeenten zetten de wet voornamelijk in 

om wijkoverlast te bestrijden. In toenemen-

de mate passen zij de wet toe bij overlast in 

het horeca- en uitgaansgebied. Minder vaak 

bewijst de wet zijn nut bij voetbalvanda-

lisme en evenementen. Ondanks dat inzet 

van de wet bij evenementen nog in ontwik-

keling is, bespreken steeds meer gemeenten 

de toepassing van de wet bij de voorberei-

ding van festiviteiten.

De 12-minnersmaatregel is − net als in de 

periode van 1 september 2010 tot 1 april 2011 

waarover de inspectie in de zomer van 2011 

rapporteerde − niet ingezet. Na de inzet van 

deze maatregel mag een 12-minner zich 

niet op bepaalde plaatsen in de gemeente 

bevinden (eventueel begrensd in een tijds-

vak zoals de ‘avondklok’), tenzij een ouder 

of voogd de 12-minner begeleidt. Gemeen-

ten geven aan dat een dergelijke maatregel 

erg ingrijpend is en dat zorg- en hulpverle-

ningstrajecten effectiever zijn.
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deren van een plek of uit de gemeente. 

Als personen hieraan geen gehoor geven 

kan de burgemeester ertoe overgaan deze 

groep te verplaatsen. Het noodbevel kan 

ook een gebiedsverbod bevatten. Daar-

mee kan de burgemeester een groep 

verbieden op de plaats van het evenement 

te komen. De burgemeester kan een gro-

ter gebied aanwijzen dan het gebied van 

het evenement.

In evenementenbeleid neemt de gemeente 

voorzorgsmaatregelen om de veiligheid 

en gezondheid van burgers te beschermen 

tijdens grote evenementen. Uit onderzoek 

van de Inspectie voor de Gezondheidszorg 

en de Inspectie Veiligheid blijkt dat de 

meeste gemeenten in 2012 beschikten 

over een evenementenbeleid. Afstem-

ming met hulpverleningsdiensten en 

andere gemeenten in de veiligheidsregio 

liet echter nog wel eens te wensen over.

De inspecties adviseren gemeenten om 

de samenwerking met de hulpverlenings-

diensten en de andere gemeenten in de 

regio te verstevigen. Een regionale aan-

pak kan bestaan uit een eenduidige 

 regionale definitie van een publieks-

evenement, eenduidige risicocatego-

rieën, een uniform instrument voor 

risicoanalyse en een door alle gemeenten 

en diensten consequent gevulde en 

gebruikte regionale evenementen-

kalender. Samenwerking binnen de gren-

zen van de veiligheidsregio ligt volgens 

de inspectie het meest voor de hand.

kwaliteitsmeter veilig uitgaan

Het CCV heeft in 2012, in samenwerking 

met Koninklijke Horeca Nederland, het 

stappenplan Kwaliteitsmeter Veilig 

Uitgaan (KVU) aangepast en verbeterd. 

In het regeerakkoord van Rutte-Asscher is 

opgenomen dat de wet MBVEO wordt 

aangescherpt met daarin hogere straffen.

kenniscentrum wet mbveo

Om gemeenten en arrodissementen 

te ondersteunen bij de uitvoering, 

toepassing en interpretatie van 

de wet MBVEO heeft het CCV per 

1 november 2012 een kenniscentrum  

geopend. Het kenniscentrum voor de 

Wet Maatregelen Bestrijding Voetbal-

vandalisme en Ernstige Overlast 

bestaat uit experts van gemeenten, 

Openbaar Ministerie, het ministerie 

van Veiligheid en Justitie en het CCV. 

Via een LinkedIn-groep krijgen profes-

sionals antwoord op hun vragen. Ook 

kunnen zij via deze weg ervaringen 

uitwisselen. De gestelde vragen en 

antwoorden publiceert het CCV op de 

website.

wetgeving en beleid

Tijdens evenementen hebben burgemees-

ters soms te maken met potentiële orde-

verstoorders, die van plan zijn een 

evenement te verstoren. De huidige wet-

geving biedt voldoende grondslag om een 

dergelijke groep tijdelijk te verplaatsen. 

Dat blijkt uit onderzoek naar aanleiding 

van de rellen in Hoek van Holland in 

2010.155 Via een noodbevel kan de burge-

meester personen bevelen zich te verwij-

155 TK 28684, nr. 333, d.d. 19 december 2011
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beschikbaar over uitgaansgeweld. Vindt 

het deskundigenpanel dat monitoren van 

landelijke cijfers over uitgaansgeweld  

een meerwaarde heeft?

Het merendeel, ongeveer twee derde, van 

het deskundigenpanel vindt dit soort 

landelijke cijfers een pluspunt. Een groot 

deel van de deskundigen vindt het belang-

rijk om inzicht te hebben in het probleem 

van uitgaansgeweld: meten is weten. 

Deze cijfers moeten partijen dan wel 

gebruiken om effectief en preventief 

beleid te voeren. Ook geven landelijke 

cijfers de mogelijkheid gebieden met 

elkaar te vergelijken. Waarom kent een 

gebied veel of weinig uitgaansgeweld en 

wat zijn daarvan de oorzaken? Kennis van 

deze oorzaken kan inzicht geven in de 

effectiviteit van maatregelen. 

Wel plaatsen experts een kanttekening: 

een essentiële voorwaarde is dat er eerst 

overeenstemming bestaat over de defini-

tie van uitgaansgeweld. Ook moet duide-

lijk zijn waarom inzicht in deze cijfers van 

belang is. Bij het apart registreren van 

uitgaansgeweld wijst een expert erop dat 

de benodigde aanpassing van politieregi-

straties, een vergroting van de admini-

stratieve last van politiemensen met zich 

mee kan brengen.

toekomst perspectief

Steeds meer gemeenten scherpen de 

regels aan voor de organisatie van vecht-

sportevenementen. Om vechtsportgala’s 

te kunnen weren is in de gemeente Leeu-

warden voor alle evenementen een ver-

gunning verplicht. De nieuwe regelgeving 

zorgt ervoor dat de gemeente organisato-

Een eigen praktijkanalyse en een evaluatie 

van Regioplan waren daarvoor de belang-

rijkste informatiebronnen.

De evaluatie van Regioplan maakt duide-

lijk dat deelnemers aan het KVU een breed 

scala aan veiligheidsmaatregelen kunnen 

inzetten.156 Van een deel van deze maat-

regelen is (nog) niet bekend of zij ook 

effect sorteren. Uit de praktijk blijkt dat 

bijvoorbeeld de collectieve horecaontzeg-

ging in de ene gemeente werkt, terwijl de 

maatregel in een andere gemeente vooral 

voor uitvoeringsproblemen zorgt. Om in 

de toekomst meer te kunnen zeggen over 

de effectiviteit van maatregelen heeft het 

CCV de Keuzewijzer Veilig Uitgaan ontwik-

keld, met daarin een overzicht van effec-

tieve maatregelen.157

uitgaansgeweld

Evenementen en het uitgaansleven zijn 

binnen het publieke domein veelvoor-

komende contexten van geweld. Op dit 

moment zijn er geen landelijke cijfers 

156 S.R.E. Gosepa, A. Schreijenberg en G.H.J. Homburg, 
Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan: kennis over 
effectiviteit, Regioplan, Amsterdam, 2012 

157 www.hetccv-veiliguitgaan.nl

Anke van Gorp
Hogeschool Utrecht

‘ Ik denk dat er nog te 
weinig ervaring is met 
grote spontane verzame-
lingen zoals Project-X, 
waarbij mensen zonder 
duidelijk doel bij elkaar 
komen.’
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ren van indoorevenementen op evene-

mentenlocaties aan een Bibob-onderzoek 

kan onderwerpen. In de gemeente 

Amsterdam hebben vechtsportgala’s een 

speciale plaats gekregen in de Algemene 

Plaatselijke Verordening, waarvoor extra 

voorwaarden gelden. Gemeenten in 

Noord-Holland Noord staan vechtsport-

gala’s in de toekomst alleen nog toe als 

deze onder de vlag van de Federatie Oos-

terse Gevechtskunsten (FOG) plaatsvinden.

Zullen steeds meer gemeenten deze 

voorbeelden volgen? En worden in de 

toekomst ook andere evenementen aan 

strengere regels gebonden?

bestaande kvu

opgestart in 2012

kvu per gemeente
stand van zaken op 31-12-2012 

Bron: CCV

Toelichting

De Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (KVU) is 

een hulpmiddel voor lokale initiatieven op 

het gebied van veilig uitgaan. Het instrument 

stimuleert samenwerking tussen partijen 

zoals gemeenten, Openbaar Ministerie, 

politie en horeca. De inzet van de KVU is 

gebaseerd op een veiligheidsanalyse en een 

gezamenlijke aanpak van de problematiek. 

Een uitgaansgebied met aandacht voor 

veiligheid komt de werkomgeving van 

het horecapersoneel en de politie ten goede. 

Bovendien geeft zo’n uitgaansgebied 

de hele gemeente een positieve impuls.

Bron: CCV

15.1 KVU per gemeente op 31-12-2012

bestaande kvu

opgestart in 2012

kvu per gemeente
stand van zaken op 31-12-2012 

Bron: CCV
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nabeschouwing

De geregistreerde criminaliteit in Nederland is de laatste jaren gedaald. Het aantal 

overvallen en de jeugdcriminaliteit zijn (mede) dankzij de inzet van publieke en private 

partijen flink afgenomen. Wel krijgen Nederlanders relatief vaak te maken met woning-

inbraken en ervaren zij, ondanks de dalende criminaliteitscijfers, nog net zoveel sociale 

overlast als voorheen. Grensoverschrijdende en gecompliceerde problemen zoals 

drugscriminaliteit, mensenhandel, cybercrime en mobiele bendes vragen in 2013 

 bijzondere aandacht.

Complexe stelselwijzigingen bij veiligheidspartners en de digitalisering van de werelden 

van misdaad en criminaliteitsbestrijding zijn twee van de uitdagingen waarmee over-

heden, bedrijven en burgers in Nederland worden geconfronteerd, zo blijkt uit het 

Trendsignalement 2013. De vorming van de Nationale Politie in 2013 raakt iedereen die 

samen met de politie werkt aan een veiliger Nederland. ‘Trekt de politie zich in 2013 

terug door alle interne organisatieperikelen?’, vragen sommige gemeenten zich af. 

Bovendien worden gemeenten vanaf 2013 geacht de nieuwe Drank- en Horecawet te 

handhaven. Vanaf 2014 wacht hen de taak de uitvoering van de jeugdzorg op zich te 

nemen. De economische stand van Nederland maakt het een grote opgave om de uit-

dagingen van 2013 aan te gaan.

Burgers en bedrijven merken dat de overheid iedereen wijst op zijn verantwoordelijk-

heid om een steentje bij te dragen aan de veiligheidszorg. Elke partij heeft daarbij zijn 

eigen rol en in hechte samenwerking moeten alle partners gestalte geven aan een effec-

tieve aanpak van veiligheidsproblemen. Deels is dat onvermijdelijk; de overheid is door 

de bezuinigingen gedwongen zich enigszins terug te trekken. Belangrijker wellicht is 

dat in politiek en samenleving de overtuiging groeit dat burgers, bedrijven en overheid 

samen verantwoordelijk zijn voor het bestrijden van overlast en criminaliteit. Juist door 

samen op te trekken kunnen burgers, bedrijven en overheid criminaliteit en overlast 

signaleren en voorkomen. 

Deze ontwikkelingen maken het in 2013 een grote uitdaging om duurzame netwerken  

te creëren, waarin publieke en private partners – op basis van gedeelde doelen en  

een gedeeld belang – effectief samenwerken . In duurzame netwerken staan partijen 

langdurig met elkaar in verbinding en committeren zij zich op die manier aan een duur-

zame veiligheid. Duurzame veiligheid is veiligheid die voor langere tijd is gewaarborgd 

en waarvoor netwerkpartners zich langdurig en gezamenlijk inzetten. 
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In het voorliggende Trendsignalement zijn diverse voorbeelden van duurzame netwer-

ken de revue gepasseerd. Ook kwamen initiatieven van burgers en bedrijven voorbij 

die bijdragen aan een veiliger Nederland. Hieronder plaatsen wij burgerparticipatie, 

de inzet van bedrijven en duurzame netwerken in een bredere context. 

Eigen verantwoordelijkheid van burgers
De overheid spreekt burgers aan op hun eigen verantwoordelijk in de veiligheidszorg. 

Dat is onder meer terug te zien in de hoofdboodschap van een regionale brandpreventie-

campagne, die een brandweerkorps organiseerde: ‘Brandveiligheid is uw eigen 

 verantwoordelijkheid’. 

Uit onderzoek van ProDemos blijkt dat ook gemeenten steeds meer aandacht hebben 

voor burgerparticipatie. Vooral via internetpanels en sociale media proberen zij burgers 

steeds vaker te betrekken. Ondanks de digitalisering van burgerparticipatie blijven 

inspraakavonden en themabijeenkomsten onverminderd populair.

De politie maakt dankbaar gebruik van burgers bij onder meer de opsporing van misdrij-

ven. Zo draagt de onafhankelijke meldlijn Meld Misdaad Anoniem al sinds 2002 bij aan 

de veiligheid in Nederland. M. stuurt de meldingen door naar partners zoals de politie, 

energiebedrijven, de Belastingdienst of overheden. Elk jaar stijgt het aantal meldingen 

van burgers dat M. ontvangt. Dankzij de 117.500 meldingen zijn volgens M. ruim 

13.000 personen aangehouden, 9.000 zaken opgelost en 915 misdrijven voorkomen. 

Het grootste deel van de meldingen gaat over drugs. Aandacht voor een onderwerp in 

de media en campagnes leidt tot meer meldingen bij M. Voorbeelden daarvan zijn 

campagnes over mensenhandel en overvallen, waardoor het aantal meldingen hierover 

in 2011 fors toenam ten opzichte van het jaar ervoor. 

Uit onderzoek van de Politieacademie blijkt dat de politie positief is over de meldingen 

van M., maar dat het niet altijd duidelijk is in hoeverre die meldingen bijdragen aan de 

opsporing.158 Bij ruim een derde van de meldingen onderneemt de politie daadwerkelijk 

actie en bij iets meer dan 10 procent draagt een melding bij aan de opsporing. Bij enkele 

zaken is het positieve resultaat direct toe te schrijven aan een M.-melding. De precieze 

bijdrage van meldingen is lastig te bepalen, omdat ook andere informatie en opsporings-

middelen invloed uitoefenen.

Steeds meer burgers melden zich ook aan voor Burgernet om zo de veiligheid in de 

woon- en werkomgeving te bevorderen. In 2012 hadden 1 miljoen mensen zich aange-

meld voor het samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en politie. Burgernet 

was in 2012 actief in alle politieregio’s en er deden intussen 393 gemeenten mee.

Oudgediende bij burgerparticipatie is het succesvolle tv-programma Opsporing 

 Verzocht. Onderzoekers van de Erasmus Universiteit Rotterdam concluderen dat de 

oplossingskans van een zaak toeneemt van 25 procent naar 40 procent als deze een 

158 M.C. van Kuik, S. Boes, N. Kop, M. den Hengst-Bruggeling, M.-waarde. Een onderzoek naar de bijdrage van Meld 
Misdaad Anoniem aan de politionele opsporing, Politie & Wetenschap, Apeldoorn; Politieacademie, Apeldoorn; 
Bureau Beke, Arnhem, 2012

139

www.hetccv-trends.nl

nabeschouwing

terug naar inhoud



plaats krijgt in het tv-programma. Opsporing Verzocht is succesvol door het enorme 

aantal kijkers en omdat er voldoende recherchecapaciteit is om opvolging te geven aan 

de tips.

Sociale media zijn middelen waarmee de politie en andere partijen proberen burgers 

actief te betrekken. In een trendrapport concludeert Capgemini dat een toenemend 

gebruik van sociale media in combinatie met interactie met burgers de politie veel 

nieuwe mogelijkheden biedt.159 

Uit onderzoek van de Universiteit Utrecht blijkt dat de politie Twitter op grote schaal 

gebruikt ten behoeve van Burgernet.160 Twitter maakt het ook mogelijk dat de politie via 

Burgernet een groot aantal burgers bereikt. Omdat burgers het bericht vaak enkele uren 

na de melding lezen, is de werkwijze vooral geschikt voor zaken die iets minder urgent 

zijn. De onderzoekers adviseren de politie Twitter vooral naast en niet in plaats van 

‘hechtere netwerktechnologieën’ te gebruiken, zoals de telefoon en SMS.

De buurt is bij uitstek een omgeving waarin burgerparticipatie vorm krijgt en zichtbaar 

wordt. Het aantal Nederlanders dat zich naar eigen zeggen actief inzet om de buurt te 

verbeteren, is de afgelopen jaren licht toegenomen.161 Zo lossen vrijwilligers via buurt-

bemiddeling twee derde van de burenruzies op. Buurtbewoners met een conflict weten 

buurtbemiddelaars ook steeds beter te vinden. De veelbelovende wijkondernemingen, 

waarin burgers zich inzetten voor de eigen woonomgeving, zijn al in het Trendbeeld 

beschreven. 

Jongeren laten zich op het vlak van buurtverbetering niet onbetuigd. Zij zetten zich 

bijvoorbeeld in jongerenbuurtteams en JongerenPreventieTeams in voor een leefbare 

buurt. Tussen 2009 en 2012 zijn jongerenbuurtteams gestart in 31 Nederlandse gemeen-

ten.162 In drie gemeenten waren zes JongerenPreventieTeams actief. Daarnaast kunnen 

studenten in het kader van de wijkenaanpak een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in 

wijken. Studenten krijgen (voorrang op) woonruimte of studiepunten als zij daarvoor in 

ruil bijvoorbeeld bijles geven aan kinderen of zich inzetten via kunst en cultuurprojecten.

Eigen verantwoordelijkheid van  bedrijven
Ondernemers hebben een grote eigen verantwoordelijk voor preventieve maatregelen. 

Het Rijk stimuleert ondernemers, onder meer via de subsidieregeling Aanpak Veiligheid 

Kleine Bedrijven (VKB), die verantwoordelijkheid te nemen. De subsidieregeling moet 

eraan bijdragen dat ondernemers op grote schaal preventie- en beveiligingsmaatrege-

len treffen. 

159 Trends in veiligheid 2011-2012. Veranderende rollen voor overheid, bedrijfsleven en burgers, CapGemini, Utrecht, 
november 2011.

160 A.J. Meijer, S. Grimmelikhuijsen, A. Bos, D. Fictorie, Burgernet via Twitter. Onderzoek naar de waarde van dit nieuwe 
medium, Universiteit Utrecht, Utrecht, december 2011.

161 Integrale Veiligheidsmonitor 2011, CBS, Heerlen, 2012
162 Vrijwillige inzet. Magazine van het ZonMw-programma Vrijwillige inzet voor en door jeugd en gezin, juni 2012.

trendsignalement 2013140

www.hetccv-trends.nl



Ook stimuleert het Rijk het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO), een voorbeeld van 

een samenwerkingsverband tussen overheid en ondernemers om een winkelgebied/

bedrijventerrein veiliger te maken.

Een andere manier waarop bedrijven gezamenlijk hun verantwoordelijkheid nemen 

voor veiligheid, is door deel te nemen aan een Bedrijfsinvesteringszone (BIZ). Een expe-

rimentwet maakte oprichting van een BIZ tussen 2009 en 2012 mogelijk. In een BIZ 

besluiten ondernemers na een peiling of zij extra geld willen afdragen voor activiteiten 

die de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van het winkelgebied vergroten. Als de peiling 

voldoende draagvlak heeft (minimaal de helft van alle ondernemers doet mee aan de 

draagvlakmeting en minstens twee derde van de ondernemers is voorstander), dan 

betalen alle ondernemers in het winkelgebied verplicht mee. 

Het aantal bedrijfsinvesteringszones in Nederland is tussen 2011 en 2012 ruim verdub-

beld. Ook is de tevredenheid over de BIZ groeiende onder ondernemers en gemeenten.

Ook verschillende coffeeshophouders nemen hun verantwoordelijkheid. Om de omge-

ving van de coffeeshop leefbaar te houden en overlast terug te dringen huren coffee-

shophouders in een aantal gemeenten beveiligers in. Beveiligers, onder meer bij een 

aantal coffeeshophouders in Amsterdam, spreken mensen aan op asociaal gedrag en 

houden in sommige gevallen de portieken schoon.

Het vermelden waard is een keurmerk voor coffeeshophouders in de gemeente Haar-

lem. Dat keurmerk moet ervoor zorgen dat coffeeshophouders in Haarlem zich mede 

verantwoordelijk voelen om overlast tegen te gaan en verkoop aan minderjarigen te 

voorkomen. De gemeente houdt extra toezicht op coffeeshops zonder keurmerk en legt 

hen hogere sancties op bij overtredingen.

Interessant is de ontwikkeling in de transportsector, waar de overheid de verantwoorde-

lijkheid voor veiligheid nadrukkelijker legt bij transportbedrijven zelf.163 Transportbedrij-

ven die niets doen aan criminaliteitspreventie kunnen niet langer rekenen op de inzet 

van politie en justitie. Enkel bij ernstige geweldsincidenten, zoals een brute overval op 

een chauffeur, wijken politie en justitie van de regeling af.

Duurzame netwerken
Bekende voorbeelden van duurzame netwerken zijn Veiligheidshuizen, Regionale Infor-

matie en Expertise Centra (RIEC’s), Regionale Platforms Criminaliteitsbeheersing (RPC’s) 

en bedrijventerreinen en winkelgebieden die samenwerken om te komen tot een Keur-

merk Veilig Ondernemen (KVO). 

Hoopvol is dat eind 2011 88 procent van de gemeenten aangesloten was bij een RIEC.164 

Veiligheidshuizen bewijzen zich volgens de VNG steeds vaker als nuttig instrument voor 

een gecoördineerde inzet van gemeenten, politie, OM en andere partijen op het gebied 

van veiligheid.165

163 Lakse transporteurs boeten na roof lading, In: Algemeen Dagblad, 6 februari 2012, p. 7
164 Jaarverslag 2011, LIEC/RIEC, 2012
165 VNG Position Paper Toekomst Veiligheidshuizen, VNG, Den Haag, 2012
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De komst van de nationale politie zal zijn weerslag hebben op samenwerkingsverbanden 

waarin de politie actief is. Bij de omvorming van de organisatie is het belangrijk dat  

de politie de ogen ook gericht houdt op de buitenwereld (en de partners daarin) en 

een bijdrage blijft leveren in (regionale) samenwerkingsverbanden. Ook lokaal heeft 

de veiligheidszorg behoefte aan politieprofessionals die in goede verbinding staan 

met lokale partners en het lokale gezag. 

Een ander duurzaam netwerk waarover u in het Trendsignalement 2013 heeft kunnen 

lezen is de succesvolle Aanpak Top600 van de gemeente Amsterdam. Bij deze aanpak 

werken meer dan dertig partijen met elkaar samen, waaronder de politie, het OM, de 

reclassering, jeugdzorg, GGD en de Dienst Werk en Inkomen. In december 2012 waren 

565 van de 600 criminele jongeren en jongvolwassenen aangepakt.

Ook kwam in het Trendsignalement 2013 het Nationale Cyber Security Center aan bod. 

Een centrum waarin zowel publieke en private partijen als wetenschap en onderzoeks-

instellingen gezamenlijk cybercrime analyseren en tips geven voor preventiemaatregelen.

Juist in een tijd van minder financiële mogelijkheden neemt het belang van een geza-

menlijke inzet van overheden, bedrijven en burgers toe. Als publieke en private partijen 

zich blijvend aan elkaar verbinden in netwerken, kunnen zij kosten en inspanningen 

voor veiligheid eerlijk delen. 

Door een langdurige samenwerking groeien onderlinge relaties en kunnen partijen 

profiteren van elkaars kennis en middelen. Bovendien kan een netwerk gezamenlijk 

beslissen waaraan het de spaarzame middelen besteedt. Hierbij zullen de partijen 

vooral moeten zoeken naar maatregelen die hun werking hebben bewezen. Aanpakken 

die zijn beschreven in het Trendsignalement 2013 en preventieve aanpakken die het CCV 

beheert, zijn voorbeelden van oplossingsrichtingen voor de lange termijn. Voor bruik-

bare aanpakken en praktische ondersteuning kan het veiligheidsveld aankloppen bij 

het CCV.

Omdat criminaliteit en overlast voorkomen een gedeelde verantwoordelijkheid is van 

publieke en private partijen, is een intensivering van de samenwerking binnen netwer-

ken de uitdaging voor 2013. Netwerken waarin partijen samen het hoofd kunnen bieden 

aan de veiligheidsvraagstukken van 2013 en die van de jaren daarna. Deze duurzame 

netwerken krijgen te maken met de aanpak van woninginbraken, grensoverschrijdende 

criminaliteit zoals cybercrime en mensenhandel, het verschil tussen dalende criminali-

teitscijfers en overlastbeleving van burgers, complexe stelselwijzigingen en de opgave 

om burgers en ondernemers steeds meer te betrekken bij de veiligheidszorg. 

Een duurzame oplossing voor deze vraagstukken vraagt om duurzame netwerken.
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Met dank aan de deskundigen die meewerkten aan het vragenlijstonderzoek dat het CCV 

in oktober en november 2012 uitvoerde ter voorbereiding op het Trendsignalement 2013. 

Hieronder ziet u een overzicht van de namen van deskundigen die wij mogen vermelden.

Silke van Arum (Movisie), Henk Boelens (gemeente breda), Nathalie Boerebach (Aedes), 

Bennie Beuvink (Politie, Eenheid Oost Nederland), Rodney Bos (KLPD/Politieacademie), 

Rob Bovens (Hogeschool Windesheim (lector)/Trimbos-instituut), Sander Flight (DSP-

groep), Sander van Golberdinge (Detailhandel Nederland), Anke van Gorp (Hogeschool 

Utrecht), Toon van der Heijden (OM Parket-Generaal), Egbert IJzerman (BCC), Hans Kant 

(Koninklijke Horeca Nederland), François Kloosterhuis (Gemeente Assen), Nicolien Kop 

(Politieacademie), Marko van Leeuwen (Verbond van Verzekeraars), Jan Lavèn (Gemeente 

Utrecht), Julia Mölck (Veiligheidshuis Regio Alkmaar), Sibolt Mulder (TNS NIPO),  

Jan Nijboer (Rijksuniversiteit Groningen), Lonneke van Noije (Sociaal en Cultureel Plan-

bureau), Jeroen Obdam (Inspectie Veiligheid en Justitie), Kirsi Rautiainen (Nederlandse 

Vereniging van Banken), Hermanus Rietveld (Centraal Bureau voor de Statistiek),  

Paul van Soomeren (DSP-groep), Wouter Stol (NHL Hogeschool /Politieacademie/Open 

Universiteit), Gabry Vanderveen (Instituut voor Strafrecht & Criminologie, Universiteit 

Leiden), Rob Velders (Velders-IMC), Peter Versteegh (Politie, Eenheid Den Haag),  

Ben Vollaard (Universiteit Tilburg), Martijn Wildeboer (Hoofdbedrijfschap Detailhandel), 

Heinrich Winter (Rijksuniversiteit Groningen), Johan de Wit (Siemens Nederland NV), 

vertegenwoordigers van Hogeschool Utrecht, het Ministerie van Veiligheid en Justitie, 

Politie Eenheid Amsterdam en verschillende onderzoeksinstituten en universiteiten.
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Stichting Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)  
draagt bij aan de maatschappelijke veiligheid door het stimuleren van  
publiek-private samenwerking, actieve kennisdeling van de veiligheidspraktijk  
en kwaliteitsontwikkeling van instrumenten en regelingen.
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